
 

12 

 

6. Financieel jaarverslag 2018 
 

BATEN Begroting 2018 Werkelijk 2018 Verschil 2018 

Kampgelden  11.700,00  12.415,00  -715,00  

Bijdrage Don Bosco Werken Nederland 1.135,00  1.135,00  0,00  

Bijdrage Marcusfonds; reductie kampgeld 1.800,00  0,00  1.800,00  

Fondswerving + giften    11.378,15  -11.378,15  

        

Opbrengsten T-shirt   380,00  -380,00  

Bijdrage fietshuur    490,00  -490,00  

Rente op Rabo spaarrekening   4,44  -4,44  

  14.635,00  25.802,59  -11.167,59  

  
  

 
LASTEN Begroting Werkelijk 2018 Verschil 2018 

Huur kampschuur 5.900,00  5.134,50  765,50  

Huur camping 750,00  1.114,50  -364,50  

€ 10,00 gezinskorting 150,00  410,00  -260,00  

Combikorting weekend + kampweek 300,00    300,00  

Reductie kampgelden 2.000,00  1.005,00  995,00  

Fietsenhuur   1.691,65  -1.691,65  

Spelmateriaal  150,00  160,10  -10,10  

Inventaris kampschuur + EHBO 75,00  335,51  -260,51  

Inventaris tentenkamp   61,88  -61,88  

Kampkosten o.a. voeding  5.600,00  6.367,65  -767,65  

Aankleding kampschuur (+ voeding) 200,00    200,00  

Leiding en bestuur incl. opleiding 250,00  146,33  103,67  

Opleiding 1.000,00  130,00  870,00  

Kosten leidingweekend, bonusweekend en 
reünie  700,00  485,23  214,77  

Kosten t-shirts (cadeau leiding/deelnemers 50 
jaar)   379,80  -379,80  

Verzekeringen en contributie 700,00  634,65  65,35  

Secretariaatskosten; incl. kaarten en presentjes 175,00  234,29  -59,29  

Algemene kosten      0,00  

Jubileum 50 jaar DeeBeetje kamp     0,00  

Drukwerk en portokosten 1.250,00  857,77  392,23  

Bankkosten 125,00  191,79  -66,79  

  19.325,00  19.340,65  -15,65  

 
 
 
 
 

Reserves op 31-12-2018 

Rabobank spaarrekening  
Rabobank verenigingsrekening 
Kasgeld 

€  31.730,50 
€    1.832,50 
€            0,00 

Totaal vermogen €  33.563,00 



 

13 

 
 

Situatie op 31-12-2018: 
 
Via het Marcusfonds hebben we een toezegging voor een bijdrage van € 1.435 over het jaar 2017 
gekregen. Ook voor 2018 hebben we een toezegging vanuit het Marcusfonds zodat het ook in 2018 
mogelijk was om kinderen, waar het thuis financieel onmogelijk is om de (volledige) kampprijs te 
betalen, mee te laten gaan op kamp.  
 
In 2018 is er voor een totaalbedrag van € 1.415 reductie gegeven op de kampgelden.  Er zijn 5 

kinderen gratis mee geweest op kamp. We bespreken met de ouders/verzorgers altijd de 

mogelijkheden tot betaling. We bespreken of het misschien mogelijk is om een gedeelte van het 

kampgeld te betalen of dat het voor hen zelf mogelijk is om andere fondsen aan te wenden. Als uit 

overleg blijkt dat er geen andere mogelijkheden zijn, bieden wij aan dit op ons te nemen. De 

kampprijs in 2018 was € 130 per kampweek. Bij  5 kinderen was het niet mogelijk om een bijdrage te 

leveren, waarvan voor 2 kinderen een fiets gehuurd moest worden voor € 35. Er zijn 2 kinderen gratis 

mee geweest op het najaarsweekend. De prijs daarvan is € 65.   

Er zijn 41 kinderen geweest waarbij gezinskorting is gegeven op de kampprijs. Hoewel we de prijzen 

laag houden is het voor grote gezinnen een grote uitgave, daarom is er een korting van € 10 voor 

ieder tweede, derde en vierde kind uit een gezin. In totaal is dit € 410. 

Er zijn 3 kinderen mee geweest met een reductie op het kampgeld   In totaal gaat dit om € 155. 

De bijdrage van het Marcusfonds maakt het voor de stichting mogelijk om de kampprijs voor alle 

deelnemers laag te houden en actief te werven voor kinderen die niet in de gelegenheid zijn om op 

vakantie te gaan. Zo kunnen we er voor zorgen dat er een grote diversiteit aan achtergronden is in 

onze kampweken.  

 

 
 
 
 
 
 


