
Stichting Vakantiespelen 

Postbus 2014 

1620 EA Hoorn 

tel: 0229-210948 

e-mail: info@stichtingVakantiespelen.nl 

website: www.stichtingVakantiespelen.nl 

Jaarverslag 2013 

Stichting Vakantiespelen 



 

 
 

Jaarverslag 2013 
1|14 Stichting Vakantiespelen 

Inhoud 

Inhoud .......................................................................................................................... 1 

Kerncijfers ..................................................................................................................... 2 

Verslag van de activiteiten .............................................................................................. 3 

De stichting in het kort ................................................................................................ 3 

Activiteiten ................................................................................................................. 3 

Organisatie ................................................................................................................. 3 

Verslag van de penningmeester ....................................................................................... 5 

Financiële ontwikkelingen ............................................................................................ 5 

Uitbreiding wervingsgebied .......................................................................................... 5 

Online aanmelden ....................................................................................................... 5 

Jubileumjaar ............................................................................................................... 5 

Beloningsbeleid ........................................................................................................... 5 

Balans per 31 december 2013 ......................................................................................... 6 

Toelichting ................................................................................................................. 6 

Winst-en-verliesrekening over 2013 ................................................................................. 7 

Toelichting ................................................................................................................. 8 

Doelstellingen 2014 ........................................................................................................ 9 

Kostenreductie ............................................................................................................ 9 

Deelnameprijs ............................................................................................................. 9 

Controle ...................................................................................................................... 10 

Kascommissie ........................................................................................................... 10 

Goedkeuring jaarstukken ........................................................................................... 10 

Bijlage I: Deelnemersaantallen ...................................................................................... 11 

Deelnemers per week ................................................................................................ 11 

Bijlage II: Volledige balans ............................................................................................ 12 

Bijlage III: Volledige winst- en verliesrekening ................................................................ 13 



 

 
 

Jaarverslag 2013 
2|14 Stichting Vakantiespelen 

 Kerncijfers 

  

   2013    2012  2011  2010  

  Deelnemers            

  Deelnemers Vakantiespelen 819    832  911  1.307  

  Deelnemers Exper 38    19  -  40  

    857    851  911  1.347  

               

  Vrijwilligers 146    138  192  189  

           

  Opbrengsten               

  Omzet activiteiten 59.287    58.031  60.410  83.214  

  Giften en donaties 3.305    1.335  712  2.459  

  Overige opbrengsten 21.300    629  2.816  1.756  

    83.892    59.995  63.938  87.429  

               

  Kosten            

  Kosten activiteiten 62.068    57.001  60.873  65.345  

  Organisatiekosten 8.942    8.818  8.282  11.702  

  Overige kosten 27.227    1.744  1.209  11.554  

    98.237    67.563  70.364  88.601  

               

  Resultaat -13.211    -7.568  -6.426  2.999  

               

  Eigen vermogen 38.367    49.388   55.659  52.223  
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Verslag van de activiteiten 

De stichting in het kort 

De Stichting Vakantiespelen, opgericht in 

1964, organiseert in de zomervakantie 4 

weken Vakantiespelen voor zo’n 1000 

basisschoolkinderen uit Westfriesland, de 

Wieringermeer en Wieringen. Daarnaast 

wordt voor jongeren van 12-16 jaar 

Expeditie Robbenoord (ExpeR) 

georganiseerd. Alle activiteiten vinden 

plaats in en rond het Dijkgatbos.  

De stichting is een vrijwilligersorganisatie; 

leiding, de staf, het bestuur en de mensen 

in de werkgroepen, zijn allen vrijwilligers 

die met veel plezier ieder jaar de 

activiteiten organiseren en uitvoeren. 

Activiteiten 

Vakantiespelen 2013 

In 2013 hebben 857 kinderen deelgenomen 

aan de Vakantiespelen. Dit is iets meer dan 

in 2012 (832 kinderen), maar nog steeds 

veel  minder dan in de hoogtijdagen. Om 

de kinderne te begeleiden zijn gedurende 

de zomer 146 vrijwilligers ingezet. 

Inhoudelijk waren de Vakantiespelen zoals 

ieder jaar een groot succes. De activiteiten 

zijn goed en veilig verlopen en er is veel 

plezier beleefd in het bos. 

ExpeR 2013 

Dit jaar heeft ExpeR gedraaid met 38 

deelnemers. In de aanloop naar de 

activiteitenweek van 2013 ging het overleg 

met Staatsbosbeheer beter dan in 2012. Er 

zijn duidelijke afspraken gemaakt over de 

activiteiten die tijdens ExpeR in het bos en 

de rol van de Vakantiespelen en 

Staatsbosbeheer daarin. Op basis van dit 

vertrouwen is ook een contract getekend 

waardoor de activiteit voor minimaal 5 jaar 

gewaarborgd is. 

50-jarig jubileum 

In het jaar 1964 werden de eerste 

Vakantiespelen georganiseerd in het 

Dijkgatbos. Dat betekent dat in 2013 de 

vijftigste editie plaatsvond. Al een aantal 

jaren heeft een groep enthousiaste 

vrijwilligers het jubileumjaar voorbereid en 

een aantal activiteiten gepland. Het 

hoogtepunt was het jubileumweekend, dat 

gevierd werd in het pinksterweekend van 

2013. Het was een fantastisch feest met 

ongeveer 250 aanwezigen. 

Hetzelfde weekend werd er ook een open 

dag georganiseerd in samenwerking met 

oud-vrijwilligers om de activiteiten van de 

Vakantiespelen te promoten aan de ouders. 

Tijdens de spelweken is door de 

jubileumcommissie een weekoverstijgende 

activiteit georganiseerd, waarbij elke groep 

zoveel mogelijk originele records kon 

vestigen. Aan het eind van elke week werd 

een estafette voor alle groepen 

georganiseerd. Ook konden de deelnemers 

tekeningen brieven en knutselwerken in 

een tijdcapsule stoppen, die in 2028 

geopend zal worden. 

Organisatie 

Website en logo 

In 2012 is de aanzet gegeven voor de 

nieuwe website. Deze is op de 

nieuwjaarsborrel van 2013 gepresenteerd 

aan de vrijwilligers en live gegaan. Het 

opgefriste uiterlijk past bij de hedendaagse 

stijl van de Vakantiespelen. Ook werd ook 

het nieuwe logo gepresenteerd. 
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Een oud-vrijwilligster, die nu filmmaakster 

is, is bereid gevonden om een promotiefilm 

te maken die ingezet kan worden om 

kinderen en vrijwilligers te werven. Het is 

een prachtige film geworden die op de 

nieuwjaarsborrel van 2013 getoond is aan 

de leiding en geplaatst is op de website. 

Brainstormsessies 

In 2013 zijn er verscheidene BRAinStorm 

Sessies (BRASS) gehouden. Deze werden 

gehouden met leiding, ouders, oud-leiding 

om te kijken welke punten verbeterd 

kunnen worden. Hier werd globaal gekeken 

naar de organisatie, de service, de werving 

en promotie en het product in het 

algemeen. Deze punten worden in 2014 

verwerkt, onder andere door de nieuwe 

subgroep de New Kids. 

Uitbreiding wervingsgebied 

In 2013 zijn er 10 nieuwe dorpen 

toegevoegd aan het wervingsgebied. Het 

potentieel aantal deelnemers nam daardoor 

toe met 2000 kinderen. Dit betreft de 

dorpen: 

 Den Oever 

 Hippolytushoef 

 Westerland 

 Nieuwe Niedorp 

 Oude Niedorp 

 ’t Veld 

 Winkel 

 Lutjewinkel 

 Barsingerhorn 

 Kolhorn 

Mascotte Twinky 

Twinky, de mascotte van de 

Vakantiespelen, was aan vervanging toe. 

Het lichaam kon in 2013 al geleverd 

worden, het hoofd waarschijnlijk in 2014 af. 

De nieuwe Twinky is een professionele 

mascotte, waar vrijwilligers prettiger in 

kunnen rondlopen. 

Lekkage opslag 

In februari werd geconstateerd dat er een 

leiding gesprongen was in de ruimte waar 

een deel van de spullen buiten de 

spelweken opgeslagen worden. De schade 

aan materialen was minimaal, maar de 

gehele kantoor- en opslagruimte kon 

enkele maanden niet gebruikt worden. De 

gehele ruimte werd gerenoveerd en kon 

nog hetzelfde jaar nog opnieuw in gebruik 

genomen worden. 
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Verslag van de penningmeester 

Financiële ontwikkelingen 

In 2013 bedroeg de totale omzet van de 

Stichting Vakantiespelen €83.892. Door 

door toegenomen kosten en hoge 

incidentele uitgaven is een resultaat 

behaald van -€13.211. Hiermee is het 

verlies bijna verdubbeld ten opzichte van 

2012.  

Wederom kon in 2013 geen structurele 

groei van het aantal deelnemers worden 

gerealiseerd. Het aantal deelnemers aan de 

Vakantiespelen bleef ondanks een 

uitbreiding van het wervingsgebied met 

819 kinderen nagenoeg gelijk (2012: 832). 

Het aantal deelnemers aan ExpeR 

verdubbelde echter naar 38 (2012: 19). 

Mede door deze verdubbeling, en een 

verhoogde deelnameprijs, is de omzet uit 

de activiteiten gestegen van €58.031 in 

2012 naar €59.287 in 2013.  

De kosten van de activiteiten zijn o.a. door 

sterk gestegen vervoerskosten en enkele 

incidentele uitgaven in 2013 met 8,9% 

gestegen naar €62.068. De 

organisatiekosten stegen licht naar €8.942 

(2012: €8.721). 

Uitbreiding wervingsgebied 

Om het teruglopende aantal deelnemers te 

keren, heeft de stichting besloten om in 

2013 ook kinderen uit een aantal dicht bij 

het Dijkgatbos gelegen dorpen te werven. 

Hiermee is zoals eerder gezegd de 

terugloop van het aantal deelnamers 

gestuit, maar is de weg terug omhoog nog 

niet ingezet. Door de toename van het 

wervingsgebied moesten voor hetzelfde 

aantal kinderen meer bussen worden 

ingezet. Dit heeft tot een stijging van de 

vervoerskosten geleid van 13,6% tot 

€27.312.  

Online aanmelden 

Sinds 2013 biedt de stichting ouders de 

mogelijkheid hun kinderen online aan te 

melden voor de activiteiten van de 

stichting. Voor de activiteit Vakantiespelen 

geldt hierbij ook dat er online betaald kan 

worden door middel van iDeal. Het 

aanbieden deze betaalmogelijkheid zorgt 

echter ook voor extra kosten. Het 

postbusadres wordt daarentegen op 

termijn afgeschaft, wat in de toekomst tot 

een kostenbesparing leidt. Van alle 

aanmeldingen kwam +/- 80% online 

binnen, waarvan +/- 80% ook online werd 

betaald. 

Jubileumjaar 

In 2013 vierde de stichting Vakantiespelen 

haar 50-jarig bestaan met een aantal 

activiteiten. De belangrijkste activiteit was 

het jubileumweekend, waarbij ongeveer 

250 vrijwilligers en oud-vrijwilligers 

aanwezig waren. Voor dit jubileum is in 

eerdere jaren een reservering van €3.453 

aangelegd, welke in 2013 ten bate van de 

jubileumopbrengsten is gebracht. Door 

entreegelden, sponsoring en verkoop van 

merchandise is met het geheel van 

jubileumactiviteiten een omzet van €12.216 

behaald. De kosten van de activiteiten 

bedroegen €16.226. Met de baten van de 

eerder aangelegde reservering is voor de 

jubileumactiviteiten slechts €557 ten laste 

van het resultaat voor 2013 gebracht.  

Beloningsbeleid 

In 2013 ontving 1 bestuurslid van de 

stichting een vergoeding ter hoogte van de 

maximale vrijwilligersvergoeding. Aan de 

overige bestuursleden worden geen 

beloningen uitgekeerd.
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Balans per 31 december 2013 

          2013      2012  

                      

  Vaste activa 1.390        787    

                   

  Vlottende activa              

    Voorraden 0        0    

    Debiteuren 161        0    

      161        0    

                   

  Liquide middelen 23.872        41.033    

                   

  Eigen vermogen              

    Beginvermogen     3.908      11.475  

    Reserveringen     34.459      37.913  

    Saldo boekjaar     -13.211      -7.568  

          25.156      41.820  

                   

  Kortlopende schulden     268      0  

                   

      25.424   25.424    41.820  41.820  

                   

Toelichting 

Ten opzichte van 2012 valt op de balans 

uiteraard het teruggelopen saldo liquide 

middelen op. De verklaring ligt grotendeels 

in het negatieve saldo lopend boekjaar. Ook 

de reservering voor het jubileumfeest ter 

grootte van €3.453 die dit jaar opgenomen 

is, drukt het saldo liquide middelen. Verder 

heeft de aanschaf van twee laptops als 

vervanging voor de door waterschade 

getroffen PC’s geleid tot een toename van 

de waarde van vaste activa. Uiteraard 

wederom ten koste van het saldo liquide 

middelen. 

Het kleine debiteurensaldo betreft een 

aantal privé-verrekeningen welke nog niet 

zijn afgehandeld. Het crediteurensaldo 

bestaat voornamelijk uit vooruitbetaalde 

deelnamegelden voor 2014. 
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Winst-en-verliesrekening over 2013 

        2013 

 

  2012 

                

  Kernactiviteiten         

    Kindkosten 33.248     28.550  

    ExpeR-kosten 2.421     2.588  

    Materiaalkosten 7.939     7.429  

    Leidingkosten 18.461     18.434  

      62.068     57.001  

              

  Overige activiteiten 19.757     1.403  

              

              

  Organisatie         

    Fondsenwervingskosten 0     0  

    Vergaderkosten 1.686     758  

    Organisatiekosten 7.255     8.060  

      8.942     8.818  

              

  

Overige kosten en 
afschrijvingen 6.336   

 

 341  

              

              

  Kernactiviteiten         

    Kinderdeelnameopbrengsten   42.811    43.491 

    ExpeR-opbrengsten   4.360    2.200 

    Leidingopbrengsten   12.116    12.340 

        59.287    58.031 

              

  Overige activiteiten   17.023    555 

              

  Giften en donaties   3.305    1.335 

              

  Overige opbrengsten   4.277    75 

              

      97.103 83.892   67.563 59.995 

              

  Saldo   -13.211    -7.567 
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Toelichting 

Kosten kernactiviteiten 

Ten opzichte van 2012 is alleen op de post 

kindkosten en opmerkelijke verandering te 

zien. De toename in de kosten van 16% (€ 

4.698) werd vooral veroorzaakt door 

gestegen vervoerskosten vanwege de 

uitbreiding van het wervingsgebied.  

De leidingkosten zijn dit jaar ongeveer 

gelijk aan 2012, maar er moest dit jaar een 

onverwachte uitgave van bijna €3.000 

worden gedaan voor het afvoeren van 

afvalhout. De structurele uitgaven voor 

deze post zijn dus wel gedaald. 

Kosten overige activiteiten 

Door het jaar heen organiseert de stichting 

diverse activiteiten die vooral 

vrijwilligersbinding als doel hebben. De 

kosten hiervan zijn doorgaans niet hoger 

dan € 1000. Door het organiseren van het 

jubileumfeest ter ere van de 50ste keer 

Vakantiespelen, is deze post dit jaar veel 

hoger. Dit wordt echter grotendeels 

gecompenseerd door entreegeld, 

sponsering en verkoop van merchandise. 

Zie ook de opbrengsten van de overige 

activiteiten. 

Giften en donaties 

Door een gift van het Dick Laanfonds van 

€2500 ten behoeve van een 

promotiefilmpje is deze post flink hoger dan 

in 2012. De overige opbrengsten komen uit 

donaties van ouders en vrijwilligers. 

Overige kosten en opbrengsten 

Begin 2013 kreeg de stichting te maken 

met waterschade in de het kantoor in 

Hoorn, welke als kantoor- en opslagruimte 

wordt gebruikt. Door deze waterschade 

heeft de stichting tijdelijk externe 

opslagruimte moeten huren. Bovendien 

hebben de twee (al afgeschreven) 

computers de waterschade niet overleefd. 

Na renovatie door de huurder kon de kelder 

opnieuw worden ingericht, waarvoor 

uiteraard ook door de stichting kosten zijn 

gemaakt. De kosten voor externe opslag en 

vervoer van materialen is door de 

verhuurder volledig vergoed. Hierdoor zijn 

de posten overige kosten en overige 

opbrengsten hoger dan in eerdere jaren. 
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Doelstellingen 2014 

Kostenreductie 

Om te voorkomen dat het structureel 

lagere aantal deelnemers leiden tot een 

slechte financiële positie van de 

Vakantiespelen, is het nodig om te 

besparen op de kosten van de 

kernactiviteiten. Winst is mogelijk nog te 

behalen in de efficiëntie van het 

busvervoer en de inkoop van materialen 

en consumptiegoederen. Daarnaast zal 

getracht worden een deel van de 

incidentele aankopen door middel van 

sponsoring te financieren. Daarnaast 

beogen wij kostenreductie in de 

beheerkosten van de stichting. Gezien de 

steeds grotere negatieve resultaten van 

afgelopen jaren zet het bestuur zich in 

waar mogelijk de kosten fors te reduceren, 

echter zonder dit ten koste te laten gaan 

van de activiteit.  

Deelnameprijs 

Een verhoging van de deelnameprijs 

noodzakelijk om de Vakantiespelen voor de 

korte termijn financieel gezond te blijven 

organiseren en de geslonken reserves aan 

te vullen. De deelnameprijs wordt verhoogd 

van €53,50 naar €56,00. 
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Controle

Kascommissie 

Op 24-01-2016 hebben ondergetekenden in aanwezigheid van de penningmeester van de 

Stichting Vakantiespelen, Thijs Vlaar, de rekening en verantwoording van de penningmeester 

over het jaar 2013 onderzocht. Dit in het kader van de in artikel 5 lid 3 van het Huishoudelijk 

Regelement bedoelde jaarlijkse onafhankelijke controle op de werkzaamheden van de 

penningmeester. 

Wij zijn van mening dat de stukken een getrouw beeld geven van het handelen van de 

penningmeester en de toestand van de stichting, en constateren dat de financiële administratie 

naar eer en geweten is gevoerd. De commissie ziet derhalve geen bezwaren om de jaarstukken 

vast te stellen.  

Getekend te Hoorn op 24-01-2016,  

    

    
Thomas Vlaar 

Vrijwilliger 
Monique Bakker 

Vrijwilliger 
Romy Loos 
Vrijwilliger 

Paul Doedens 
Bestuurslid 

 

Goedkeuring jaarstukken 

Na goedkeuring van de stukken door de kascommissie zijn de jaarstukken in de vergadering 

van 19-02-2016 ter goedkeuring aan het bestuur van de Stichting Vakantiespelen voorgelegd. 

Het bestuur heeft in deze vergadering de jaarstukken met algemene instemming goedgekeurd. 
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Bijlage I: Aantal deelnemers 

Deelnemers per week 
ExpeR:  38 deelnemers 
 
Week 1: 232 kinderen 
Week 2: 190 kinderen 
Week 3: 168 kinderen 
Week 4: 229 kinderen 
 
Totaal:  857 kinderen 
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Bijlage II: Volledige balans 

  2013 2012 2011 2010 2009 

0100: Kantoorinventaris 1.390 0 0 0 0 

0103: Duurzaam materiaal 0 787 2.360 5.603 10.933 

0106: Exper duurzaam materiaal 0 0 0 342 683 

1000: Kas 151 2.217 2.873 4.100 528 

1100: ABN rekening 8.165 18.727 14.050 5.932 11.192 

1110: Triodos spaarrekening 1.669 1.660 1.646 1.629 1.613 

1120: ING zakelijke spaarrekening 1.106 1.093 1.081 1.075 1.058 

1130: Sisow iDeal-rekening 214 0 0 0 0 

1200: ING girorekening 12.567 17.336 26.816 35.967 25.883 

1301: Debiteuren 161 0 407 573 333 

 25.424 41.820 49.233 55.222 52.223 

      

0503: Reserveringen 34.459 34.459 34.459 34.459 34.459 

0509: Reservering 50 jaar 0 3.453 3.298 2.361 1.861 

1601: Crediteuren 268 0 0 0 0 

0500: Eigen Vermogen 3.908 11.475 17.901 15.402 13.992 

Saldo boekjaar -13.211 -7.568 -6.426 2.999 1.910 

 25.424 41.820 49.233 55.222 52.223 
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Bijlage III: Volledige winst- en verliesrekening 

 2013 2012 2011 2010 2009 

4000: Kindkosten (Hoofdrekening) -33.248 -28.550 -27.780 -34.020 -36.546 

4003: Kind vervoerskosten -27.312 -24.041 -24.475 -30.099 -32.346 

4006: Kind voedingkosten -1.369 -1.157 -903 -1.029 -1.426 

4009: Kind accomodatiekosten -611 -1.104 -1.393 -1.608 -1.321 

4012: Kind deelnamekortingkosten -80 -79 -106 -382 -225 

4015: Kind wervingkosten -3.876 -2.170 -902 -902 -1.228 

4100: Leidingkosten (Hoofdrekening) -18.461 -18.434 -22.278 -19.879 -21.535 

4103: Leiding privékosten -536 -830 -1.916 -1.335 -715 

4106: Leiding consumptiekosten -6.518 -6.794 -7.951 -9.875 -9.231 

4109: Leiding voedingkosten -7.488 -8.731 -10.728 -7.324 -8.758 

4112: Leiding accomodatiekosten -3.798 -1.957 -1.673 -1.315 -2.831 

4115: Leiding reiskosten -121 -121 -10 -30 0 

4200: Materiaalkosten (Hoofdrekening) -7.939 -7.429 -10.409 -8.818 -9.538 

4203: Materiaalkosten -2.488 -3.502 -2.735 -4.344 -4.122 

4206: Grootmateriaalkosten -1.947 0 -2.183 -1.354 -1.891 

4209: Materiaal vervoerkosten -2.315 -2.324 -2.481 -1.854 -2.903 

4212: Materiaal opslagkosten -1.022 -1.434 -2.857 -1.214 -514 

4215: Verkleedklerenkosten -166 -169 -153 -53 -108 

4300: Experkosten (Hoofdrekening) -2.421 -2.588 -406 -2.628 -2.667 

4303: Exper materiaalkosten -652 -939 -346 -1.038 -978 

4306: Exper voedingkosten -1.019 -776 0 -965 -987 

4309: Exper vervoerskosten -602 -873 0 -583 -615 

4312: Exper accomodatiekosten -147 0 0 -30 0 

4315: Exper administratiekosten 0 0 -60 -12 -87 

4400: Leidingactiviteitkosten (Hoofdrekening) -16.885 -430 -443 -891 -998 

4403: Reüniekosten -285 -430 0 -475 -689 

4406: Bosweekendkosten -374 0 -443 -416 -309 

4409: Jubileumkosten -16.226 0 0 0 0 

4500: PR kosten (Hoofdrekening) -2.872 -973 -766 -1.534 -1.940 

4503: PR kosten -798 -178 -19 -440 -912 

4506: Merchandisekosten -985 -250 -192 -741 -500 

4509: DGK kosten -1.089 -544 -556 -353 -528 

4600: Fondswervingskosten (Hoofdrekening) 0 0 0 0 0 

4603: Fondswervingskosten 0 0 0 0 0 

4700: Vergaderkosten (Hoofdrekening) -1.686 -758 -584 -1.063 -1.347 

4703: Vergaderkosten -719 -354 -395 -569 -667 

4706: Reiskosten vergadering -968 -404 -189 -494 -680 

4800: Organisatiekosten (Hoofdrekening) -7.255 -8.060 -7.698 -10.639 -11.233 

4803: Huisvestingskosten -1.804 -1.452 -1.369 -1.581 -3.384 

4806: Administratiekosten -4.317 -5.501 -5.137 -7.053 -6.146 

4809: Portokosten 0 0 -7 -602 -312 

4812: Verzekeringskosten -861 -1.010 -905 -898 -820 

4815: Kasverschilkosten 59 0 0 0 0 

4818: Bedankkosten -332 -97 -281 -505 -571 
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4900: Overigen (Hoofdrekening) -6.336 -341 0 -4.958 -4.678 

4903: Vorig jaar kosten -232 -339 0 -787 -634 

4906: Overige kosten -4.969 -2 0 0 -181 

4909: Afschrijvingskosten -1.134 0 0 -4.171 -3.863 

8000: Kindinkomsten (Hoofdrekening) 42.811 43.491 45.724 61.135 65.977 

8003: Kind deelnameopbrengsten 42.771 43.251 45.302 60.284 65.232 

8009: Kind administratiekostenopbrengsten 40 240 423 851 745 

8100: Leidingopbrengsten (Hoofdrekening) 12.116 12.340 14.686 17.194 15.811 

8103: Leiding privéopbrengsten 700 830 1.916 1.335 558 

8106: Leiding consumptieopbrengsten 11.416 11.510 12.770 15.859 15.253 

8300: Experopbrengsten (Hoofdrekening) 4.360 2.200 0 4.885 3.122 

8303: Exper deelnameopbrengsten 4.255 2.200 0 4.730 3.122 

8306: Exper overige opbrengsten 105 0 0 155 0 

8309: Exper administratiekostenopbrengsten 0 0 0 0 0 

8400: Leidingactiviteitopbrengsten (Hoofdrekening) 15.829 186 40 591 2.375 

8403: Reunieopbrengsten 0 186 0 81 2.045 

8406: Bosweekendopbrengsten 160 0 40 510 330 

8409: Jubileumopbrengsten 15.669 0 0 0 0 

8500: PR-opbrengsten (Hoofdrekening) 1.194 369 580 1.074 1.311 

8503: Merchandiseopbrengsten 1.194 369 580 1.074 1.311 

8600: Giften en donaties (Hoofdrekening) 3.305 1.335 712 2.459 3.636 

8603: Donateuropbrengsten 264 117 168 98 284 

8606: Giften 3.042 1.218 544 2.361 3.352 

8800: Renteopbrengsten (Hoofdrekening) 22 75 10 91 101 

8803: Renteopbrengsten 22 75 10 91 101 

8900: Overige opbrengsten (Hoofdrekening) 4.255 0 2.186 0 59 

8903: Vorig jaar opbrengsten 0 0 52 0 59 

8906: Overige opbrengsten 4.255 0 2.134 0 0 

Resultaat -13.211 -7.567 -6.426 2.999 1.910 

 


