6. Financieel jaarverslag 2019
BATEN
Kampgelden, inclusief bijdrage
Marcusfonds
Bijdrage Don Bosco Werken Nederland

Begroting 2019

Werkelijk 2019

12.275,00

11.990,00

1.135,00

1.165,00

250,00

-9.895,00

285,00

Fondswerving + giften
Rente op Rabo spaarrekening

2,43
13.660,00

LASTEN

Verschil 2019

Begroting 2019

Huur kampschuur

3.262,43

Werkelijk 2019

5.900,00

Fietsenhuur

5.619,10
1.642,00

Spelmateriaal

343,52

Inventaris kampschuur + EHBO

0,00

Inventaris tentenkamp

0,00

Kampkosten o.a. voeding

7.500,00

Leiding en bestuur incl. opleiding

4.599,59
401,11

Opleiding

1.500,00

Kosten leidingweekend,
bonusweekend en reünie
Verzekeringen en contributie

1.315,33

-30,00
10.145,00
-2,43

10.397,57

Verschil 2019
280,90
-1.642,00
-343,52
0,00
0,00
2.900,41
-401,11
184,67

834,62
-834,62

606,42

Secretariaatskosten; incl. kaarten en

500,00

-606,42

307,58

presentjes

192,42

Algemene kosten

1.000,00

1.000,00

Drukwerk en portokosten

134,19

Bankkosten

254,99
16.400,00

Reserves op 31-12-2019
Rabobank spaarrekening
Rabobank verenigingsrekening

€ 18.232,93
€ 1.467,68

Totaal vermogen

€ 19.700,61
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16.058,45

-134,19
-254,99
341,55

Situatie op 31-12-2019:
Via het Marcusfonds hebben we een toezegging voor een bijdrage van € 1.415 over het jaar 2018
gekregen.
Dit jaar is er voor een totaalbedrag van € 2.570 reductie gegeven op de kampgelden. Dit is meer dan
we vorig jaar voorzien hadden. Dit komt mede doordat er diverse kinderen mee gaan, waarvan de
ouders in het verleden het geld ontvingen van Stichting Leergeld. Deze voorziet niet langer in de
vakantiekosten van de kinderen. Gelukkig konden we ze nu aanbieden om mee te mogen via het
Marcusfonds, zodat ze toch van een heerlijke week vakantie konden genieten.
In 2019 zijn er in totaal 103 kinderen met ons op kamp geweest. Hiervan zijn er 14 kinderen gratis
mee geweest. 1 kind tegen een gereduceerd tarief. 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 2019 was € 130 per kampweek. Bij 14 kinderen was het niet mogelijk om een bijdrage te
leveren, waarvan voor 5 kinderen een fiets gehuurd moest worden voor € 35. Er zijn 3 kinderen gratis
mee geweest op het voorjaarsweekend en 3 kinderen met het najaar weekend. De prijs daarvan is €
65.

Er zijn 13 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 € 130.
Voor 1 kind was het voor de ouder mogelijk om in 2 keer een bedrag van € 110 te betalen. De overige
€ 55 komt voor onze rekening.

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.
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