
 

 

 
Toelichting bij baten en kosten 2016 en balans per eind 2016 
 
 In 2016 heeft de Stichting Vrienden Levend Erfgoed Gennep bijna negenduizend 
euro aan donaties ontvangen. Minder dan in 2015. Maar dat was dan ook geheel in de lijn 
der verwachting omdat lang niet alle donaties periodiek van karakter zijn.  
  

In 2015 is een project van start is gegaan waarbij dagdeel programma's voor groep 3 
van de basisschool ontwikkeld en getest worden. Dit project met de naam educatie 
ontwikkeling is in 2016 voortgezet en inmiddels afgerond en naadloos overgegaan in 
educatie realisatie.  De Stichting heeft aan educatie ontwikkelng in 2016 ruim € 2100,- 
besteed.  Daarna is ruim € 5800,- besteed aan educatie realisatie. Dit geld is besteed aan 
dagdeelprogramma's op het Genneper erf voor basisschool groepen maar ook voor 
leerlingen op middelbare scholen. De dagdeel programma's betreffen o.a. rondleidingen op 
het erf van de Genneper Hoeve, het maken van kaas, meewerken op het land, en het 
beleven van oogst- en kookervaringen.  
  

Evenals vorig jaar wordt een deel van het vermogen als reservering aangeduid in de 
balans. Op dit moment verwachten we aanzienlijke kosten voor inventaris ter ondersteuning 
van de educatieve functie van de Gennper Hoeve bij de inrichting van een binnenkort te 
bouwen kas en kapschuur. Te denken valt ook aan een financiële voorziening voor een 
verwerkings keuken op het erf. Een keuken waar kinderen kunnen kennis maken met het 
omtoveren van agrarische producten in eetbare zaken. Onze reservering inventaris van € 
4000,- is voor deze zaken bestemd maar zal zeker niet voldoende zijn.  
  

Om bekendheid te geven aan het Levend Erfgoed Gennep zijn er een aantal 
activiteiten georganiseerd, zoals bijvoorbeeld de jaarlijkse vriendendag en diverse muzikale 
optredens.  Het accent ligt daarbij op het elkaar ontmoeten en op het ervaren en proeven 
van de cultuurhistorische sfeer en waarde van het Levend Erfgoed Gennep.  Zo zullen wij 
ook dit jaar weer activiteiten organiseren, nu met name in het kader van ons eerste lustrum. 
Bovendien willen we investeren in natuurbeheer.  Daarvoor is een reservering van € 2000,-
opzij gezet. We verwachten echter hogere kosten. Niet alleen denken we aan middelen 
nodig voor de activiteiten, maar ook aan bijvoorbeeld het plaatsen van een ooievaarsnest.  
En nog meer.  Kortom, al zien de cijfers er mooi uit, we zijn er nog lang niet.   
  

Dit jaar is ruim € 500,-  besteed aan het opzetten van een donateurs-wervingsactie 
die inmiddels in februari 2017 heeft plaatsgevonden. Voorts is in samenhang met werven 
van donateurs € 600,-  geïnvesteerd in folders en brief materiaal. De kostenpost 
"administratie en beheer" omvat o.a. deze kosten. 
 
 
 


