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BALANS PER 1 JANUARI 2017 

 
activa | passiva 

 Rabobank 14963,57 | 2521,50 Eigen Vermogen excl. reserveringen 

Contanten 362,45 | 5546,47 Reservering educatie realisatie 

Goederen 16,00 | 4000,00 Reservering inventaris 

  | 2000,00 Reservering culturele activiteiten en natuurbeheer 

Debiteuren 265,00 | 1539,05 Crediteuren 

Totaal 15607,02 | 15607,02 Totaal 

     BATEN, KOSTEN 2017 

 
baten | kosten 

 donaties 15793,50 | 4762,20 educatie realisatie    

  | 449,16 educatie inventaris 

  | 2244,95 culturele activiteiten en natuurbeheer 

  
| 195,99 goederen afschrijving 

  | 552,03 beheer 

totaal 15793,50 | 8204,33 totaal 

resultaat 
  

7589,17 
 

     BALANS PER 1 JANUARI 2018 

 
activa | passiva 

 Rabobank 22581,99 | 4007,14 Eigen Vermogen excl. reserveringen 

Contanten 105,00 | 7500,00 Reservering educatie realisatie 

Goederen 84,81 | 4500,00 Reservering educatie inventaris 

  | 5650,00 Reservering culturele activiteiten en natuurbeheer 

Debiteuren 0,00 | 1114,66 Crediteuren 

Totaal 22771,80 | 22771,80 Totaal 
 
Toelichting bij baten, kosten 2017 en balans 1 januari 2018 
Inkomsten 
Inkomsten uit donaties van onze vaste vrienden zijn in 2017 als gevolg van een wervingsactie flink 
toegenomen; die inkomsten bedragen nu circa € 5000,- per jaar. Verder hebben we in 2017 enkele 
grote schenkingen ontvangen, in totaal ter waarde van circa € 11000,-. 
 
Uitgaven 
De begeleiding en uitvoering van de dagdeelprogramma's voor groepen schoolkinderen heeft 
ongeveer evenveel gekost als per jan. 2017 begroot (zie de "educatie realisatie" reservering en de 
gelijknamige kostenpost).  Inventarismateriaal hebben we praktisch niet kunnen inbrengen i.v.m. 
vertragingen bij de bouw van een kapschuur. Wel is er snoeigereedschap geschonken voor gebruik 
tijdens educatie dagdelen.  De culturele activiteiten hebben iets meer gekost dan begroot, en voor 
natuurbeheer zijn geen uitgaven geboekt.  De goederen afschrijving betreft o.a. de aanschaf van een 
partytent.  De beheerskosten bestaan voornamelijk uit bankkosten, wervingskosten en 
incassomachtingskosten. 
 
Cijfers en verwachtingen 
Vanwege toegenomen donaties van onze vrienden hebben we in 2017 een uitgebreid cultureel, 
alsook cultuurhistorisch programma kunnen realiseren. Dat wordt in 2018 voortgezet.  
 We zijn in 2017 begonnen met ongeveer 100 vrienden, en gegroeid naar rond 250 vrienden.  
Naast circa € 5000,- aan regelmatige donaties mochten we ook enkele grote schenkingen ontvangen.  
Met deze inkomsten hebben we in 2017 een stevige bijdrage kunnen leveren aan de verdere 
ontwikkeling en uitvoering van de educatieve activiteiten op de Genneper Hoeve gericht op het “zelf 
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doen” onder begeleiding in relatie met natuurbeheer, tuinbouw, produktverwerking en 
voedselbereiding. De voedselbereiding betreft het maken van kaas en ook het koken en bereiden van 
landbouwproducten.  In 2017 zijn op en rond de Genneper Hoeve o.a. verzorgd:  

− rondleidingen met zelfwerkzaamheid voor 860 basisschoolleerlingen en 145 leerlingen uit 
het voortgezet onderwijs, verspreid over 29 dagen, 

− educatieve rondleidingen voor 1100 basisschoolleerlingen en 617 leerlingen uit het 
voortgezet onderwijs, verspreid over 24 dagen.  

 
 Uiteraard willen we aan de diverse bovengenoemde activiteiten ook in 2018 naar vermogen 
blijven bijdragen. We verwachten dit jaar rond € 10000,- aan inkomsten uit vaste donaties en één 
reeds toegezegde grote schenking.     
 Vanwege onzekerheden in de ontwikkelingen moeten we een deel van ons huidige vermogen 
in reserve houden.  Het eigen vermogen willen wij voor korte termijn betalingen niet onder de € 
4000,- laten komen.  In verband met de toegenomen belangstelling voor de educatieve activiteiten is 
hiervoor nu € 7500,- gereserveerd.  Tevens willen we geld in reserve houden voor inventaris ten 
behoeve van educatie.  We blijven zoeken naar vergroting van onze middelen, bijvoorbeeld naar 
sponsoring van educatie activiteiten.   
 We hebben inmiddels voor uw behoud geïnvesteerd in een defibrillator, en in een (mobiele) 
trap die het mogelijk maakt de potstal bij binnen-activiteiten comfortabel te betreden/verlaten (dan 
wel in geval van nood zelfs snel te verlaten).  Ook staat een paal met ooievaarsnest op de verlanglijst.  
De kosten van deze zaken zijn voorzien in de reservering "culturele activiteiten en natuurbeheer". 
 Over het geheel genomen zijn we verheugd met de toenemende belangstelling en bijdragen 
voor onze doelstellingen en activiteiten.   


