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Voorwoord
Iedere stap telt.
2017 was een bijzonder jaar voor de Bas van de Goor Foundation. Vlak voor het tweede lustrum
kreeg ik te horen dat ik lymfeklierkanker heb. Na moeilijke eerste maanden kwam er richting de lente
hoop op volledig herstel. In mei kreeg ik te horen dat de controlescan helemaal schoon was. Een
enorme opluchting. Vanaf deze plek wil ik mijn collega’s enorm bedanken voor de hoeveelheid werk
die zij tijdens mijn afwezigheid hebben verzet. Het doet mij achteraf enorm deugd dat ook zonder
mijn aanwezigheid de stichting zijn bestaansrecht heeft aangetoond. Een energiek en bevlogen team
heeft zich knap door deze lastige periode heen gewerkt.
Door deze bijzondere situatie is er afgelopen jaar gefocust op de voorbereiding en uitvoering van al
bestaande activiteiten. Voor het jaar 2018 ben ik weer volledig inzetbaar. Ondertussen zijn er twee
nieuwe aanwinsten voor ons team en staat de teller ondertussen op zeven werknemers. Deze twee
nieuwe werknemers hebben zich aangesloten bij het NDC-team. Dit Nationale Diabetes Challengeteam is gegroeid omdat we in 2016 hebben gezien dat we met dit evenement veel impact kunnen
maken bij de doelgroep van mensen met diabetes type 2. De samenwerking met de eerstelijnszorg
verloopt goed. We zijn blij dat we samen met dit project kunnen optrekken. Er zijn op dit moment
meer dan 1.000.000 mensen met diabetes type 2 in Nederland. Er ligt dus een enorme uitdaging op
ons te wachten.
Natuurlijk blijven we ons ook focussen op de groep mensen met diabetes type 1. Na een blik op onze
evenementen hebben we een aantal kleine aanpassingen gemaakt waardoor we een nog breder
publiek mee kunnen nemen met onze activiteiten. Met name de allerkleinste kinderen en de families
met kinderen met diabetes krijgen extra aandacht. We kijken er erg naar uit om samen met al onze
vrijwilligers, ambassadeurs, partners en sponsors impact te maken op mensen met diabetes, hun
sociale omgeving en de zorgverleners. Dat gaat soms met grote stappen, soms in kleine. Maar iedere
stap telt.
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1. Inleiding
Voor u ligt het jaarplan 2018 van de Bas van de Goor Foundation (BvdGF). Het jaarplan laat een
overzicht zien van alle activiteiten met de daarbij behorende begroting voor het kalenderjaar 2018.
Dit is het eerste jaar van ons nieuwe meerjarenbeleidsplan 2017 – 2020: Iedere stap telt.
De BvdGF is opgericht in 2006 en heeft als missie om de kwaliteit van leven van mensen met diabetes
te verbeteren door middel van sport en bewegen. In dit kader worden er jaarlijks diverse
sportactiviteiten georganiseerd. Tijdens deze activiteiten wil de BvdGF mensen met diabetes
informeren over de positieve effecten van sport en bewegen, ze deze effecten laten ervaren en ze
inspireren tot een sportief leven met diabetes.
2017
In het jaar 2017 is de BvdGF met vijf mensen gestart. Bas was met zijn behandeling voor
lymfeklierkanker bezig. Dat betekende dat er door de overgebleven vier mensen hard is gewerkt om
alle evenementen goed voor te bereiden en uit te voeren. Het gevolg was dat we geen nieuwe
evenementen hebben toegevoegd. Bij terugkomst bestond het team uit zeven mensen omdat er
twee krachten ons team hebben versterkt. We hebben ons uitgestelde tienjarig feest alsnog gevierd
met onze trouwe partners, sponsors en (medische) vrijwilligers. Het grootste evenement dat we
organiseren is de NDC. Na 2016 was ook 2017 een succes. Met meer dan 3000 deelnemers brengen
we een grote groep mensen met diabetes type 2 in beweging die plezier hebben in wandelen.
Andere succesnummers als de sportkampen en sportclinics voor kinderen met diabetes hebben
blijvende impact op de kinderen. In 2017 hebben we een nieuw meerjarenbeleidsplan opgesteld als
opvolger van het plan ‘Sportief met Diabetes’ dat van 2013-2016 onze leidraad was.
2018
In 2017 hebben we met het hele team weer kritisch naar de onze eigen organisatie gekeken. We zijn
erachter gekomen dat we aandacht moeten geven aan een aantal punten. Graag leggen we de drie
belangrijkste conclusies uit. Ten eerste willen we meer aandacht gaan besteden aan het
onderhouden van de relatie met al onze belanghebbenden. Op dit moment vragen we veel van onze
ambassadeurs en (medische) vrijwilligers. We willen ze nog meer betrekken bij de BvdGF community.
Een belangrijk stuk gereedschap dat we daarvoor willen gebruiken is een CRM (customer relationship
management) applicatie. We hebben de eerste stappen gezet naar een geleidelijke implementatie.
Daarbij hoort ook een gestructureerde werkwijze zodat we optimaal kunnen profiteren door veel
efficiënter te werken. Het tweede belangrijke punt is het meten en communiceren wat we bereiken
met onze evenementen. Sinds 2017 hebben we een onderzoeker in het team die de effecten van de
NDC in kaart brengt. We willen kijken of we dit onderzoek verder kunnen uitbreiden naar een aantal
andere activiteiten. Het meten van de impact die we maken is erg belangrijk. Daarmee kunnen we
laten zien dat we slagen in het nastreven van onze missie: kwaliteit van leven van mensen met
diabetes verbeteren door middel van sport en bewegen. Als laatste punt hebben we kritisch gekeken
naar onze evenementen kalender. Om een nog betere spreiding te hebben voor de hele groep
mensen met diabetes (van heel jong tot heel oud) hebben we de mogelijkheid tot deelname voor de
sportdag verjongd van 10 tot 4 jaar. Daarnaast hebben we een nieuw evenement toegevoegd: het
gezinskamp. Vanwege het succes van de gezinsweekenden hebben we besloten dat we meer
aandacht gaan vragen voor de rol van sport voor een kind met diabetes binnen de familie. Tenslotte
willen we de vele fietsaanvragen belonen met een extra sportieve fundraiser. Naast het
mountainbiken gaan we nu ook op de weg kilometers maken. In 2018 zal de gezamenlijke fiets
challenge in de Sierra Nevada plaatsvinden. We hebben ook gekeken de verschillende criteria
waaraan onze evenementen aan zouden moeten voldoen. We hebben alle evenementen op alle
criteria gescoord en op die manier ontstaat er duidelijkheid op welke manieren we deze activiteiten
nog kunnen verbeteren.
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2. Evenementen 2018
2.1 Nationale Diabetes Challenge
Mede door de goede Nederlandse gezondheidszorg worden mensen gemiddeld ouder, maar zal het
aantal mensen met een chronische aandoening de komende jaren ook sterk toenemen. Er is
structureel meer aandacht nodig voor preventie op onderwerpen als gezondheid en gedrag. Een
succesvolle preventieve aanpak vraagt echter om een multidisciplinaire inzet waarbij zorg, sport en
het sociale domein komen tot een gezamenlijke aanpak. Overheid, zorgverzekeraars, zorg, sport- en
welzijnsorganisaties zullen de komende jaren samen toe moeten werken naar een structurele
oplossing. Als BvdGF willen we daar graag een bijdrage aan leveren. Wij voelen ons betrokken bij het
verbeteren van de kwaliteit van leven van mensen met diabetes en willen hen helpen de regie over
hun gezondheid in eigen hand te nemen.
De afgelopen jaren is de Nationale Diabetes Challenge (NDC) uitgegroeid tot een bewezen effectieve
interventie die op landelijk niveau wordt ingezet om mensen met diabetes laagdrempelig in
beweging te brengen. De resultaten lieten zien dat zowel de fysieke als mentale gezondheid van de
deelnemers significant verbeterde. De focus van een consult werd verlegd van ziekte naar
gezondheid, bewegen werd een effectief medicijn en het gesprek in de spreekkamer veranderde.
Deze weg willen we in 2018 verder inslaan.
Met de NDC hebben we een prachtige wijkgerichte aanpak gecreëerd die mensen met diabetes
massaal en massief in beweging brengt. Het doel voor 2018 is om naast de voorlopers ook de grote
massa mee te krijgen om lokaal aan de slag te gaan en daarmee 6.000 mensen met diabetes
structureel in beweging te brengen. We focussen ons daarbij in eerste instantie op de zorg- en
sportprofessionals; die we gaan helpen in de opzet van wandelconsulten vanuit het zorgcentrum.
Want wandelen is behandelen!

2.2. Jongeren met diabetes
In 2018 organiseert de BvdGF voor het twaalfde achtereenvolgende jaar verschillende
sportactiviteiten voor kinderen met diabetes. Naast de al bestaande twee sportkampen,
wintersportkamp, sportdag en vier sportclinics voegen we daar nu ook een outdoorkamp, twee
gezinskampen een vernieuwde sportdag aan toe. Het centrale thema tijdens deze activiteiten is
zelfmanagement. Aan de hand van een sportief en actief programma wordt gewerkt aan diverse
zelfmanagementvaardigheden. Bij alle evenementen is voldoende medische begeleiding aanwezig
om een veilige sportbeoefening te garanderen. De sportactiviteiten worden aangeboden voor de
leeftijd van 4 t/m 23 jaar. Kinderen en jongeren met diabetes kunnen van jong tot oud terecht bij de
BvdGF voor informatie, ervaring en inspiratie. Dankzij de steun van onze vaste partners en de
opbrengsten van de fondsenwervende challenges (zie 2.4.) kan de BvdGF deze activiteiten
continueren.
2.3. Volwassenen met diabetes
Naast het organiseren van sportactiviteiten voor jongeren zal de BvdGF zich in 2018 ook blijven
inzetten voor het organiseren van activiteiten voor volwassenen met diabetes type 1 en 2. Naast de
al beschreven Nationale Diabetes Challenge blijven er nog voldoende evenementen over. De Backon-Track avonden worden door veel deelnemers ervaren als erg leerzame en inspirerende
bijeenkomsten. In een vier uur durende bijeenkomst nuttigen we samen een maaltijd, gaan we
volleyballen en meten we elk half uur onze bloedsuikers. Aan het einde houden we een korte
presentatie, beantwoorden we vragen die er zijn en bespreken we waarom onze bloedsuikers zijn
zoals ze zijn die avond. We merken ook dat de zorgverleners die erbij zijn heel veel leren vanuit de
5
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praktijk. De BvdGF is ook veelvuldig aanwezig bij patiënten bijeenkomsten in ziekenhuizen en andere
gezondheidscentra.

2.4. Fondsenwervende challenges
In 2018 biedt de BvdGF geïnteresseerden de kans om deel te nemen aan fondsenwervende
challenges van de stichting. Er worden in totaal drie fondsenwervende challenges georganiseerd. In
juni neemt een groep Nederlandse en Spaanse mensen met diabetes deel aan
WeHike2ChangeDiabetes, een zesdaags wandelevenement in Spanje. In september gaat een groep
fietsers deelnemen aan een fiets challenge in de Sierra Nevada in Spanje en als afsluiter in november
neemt de stichting met een groep voor de achtste keer deel aan de marathon van New York. In 2018
vindt ook de start plaats van een vierde challenge die op de eerste zondag van maart in 2019 wordt
georganiseerd: Deelname aan de Vasaloppet in Zweden. Negentig kilometer langlaufen op één dag
van Sälen naar Mora. Door de donaties die met deze challenges worden opgehaald kan de BvdGF
bestaande activiteiten in Nederland continueren, kinderevenementen gratis aanbieden en nieuwe
activiteiten organiseren. Daarnaast is het een geweldig platform om verhalen en inspiratie te delen
over diabetes en sport. De afgelopen jaren hebben laten zien dat er dankzij de fondsenwervende
challenges ieder jaar veel donaties worden opgehaald.
2.5. Overige activiteiten
Naast de bovenstaande activiteiten zal de BvdGF in 2018 nog een aantal specifieke sportactiviteiten
organiseren of zal zij participeren in bestaande sportevenementen, te weten:
• Gedurende het jaar nemen we deel aan diverse hardloopevenementen, waaronder de Dam tot
Damloop en de halve marathon van Zwolle
• Op oudejaarsdag 2018 organiseren we ons laatste sportevenement in 2018. Als goed doel zijn wij
gekoppeld aan de Sylvestercross in Soest. Deze loop biedt de BvdGF een prachtig podium om het
jaar in stijl af te sluiten.
Kortom, 2018 zal weer een sportief jaar worden voor de BvdGF. Met deze sportevenementen wil de
BvdGF meer mensen met diabetes bereiken en kennis laten maken met de positieve effecten van
een sportieve(re) leefstijl.
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3. Organisatie
3.1. Algemeen
Met de terugkomst van Bas en de twee nieuwe werknemers zijn er nu zeven personen werkzaam
voor de BvdGF. Dit betekent dat er meer overleg over verschillende projecten nodig is en dat er goed
afgestemd moet worden met elkaar welke taken en verantwoordelijkheden iedereen heeft.
In 2018 zullen alle projecten worden aangestuurd en uitgevoerd door in totaal 6,6 FTE. Voor de
meeste projecten zal er extra hulp ingeschakeld worden middels onze vaste partners, ambassadeurs
en vrijwilligers. Mocht het nodig zijn om extra mankracht in te zetten dan zal de BvdGF dat niet
nalaten, indien de begroting dat toelaat. Bij hoge nood kan er een beroep gedaan worden op de
continuïteitsreserve voor de inzet van tijdelijke krachten. Op dit moment en in de huidige planning
zijn alle activiteiten realiseerbaar met de huidige bezetting, zeker met hulp van onze ambassadeurs.
Veel zal daarbij afhangen van het aantal praktijken dat zich gaat aanmelden voor de NDC. Partijen die
afgelopen jaar al hebben meegedaan zullen weinig ondersteuning nodig hebben, nieuwe partijen
zullen we wat meer aan de hand moeten nemen. Gezien de ervaring van afgelopen jaar zal ons dat
komend jaar gemakkelijker af gaan. Op bestuurlijk niveau vinden er in 2018 geen wijzigingen plaats.
3.2. Taakverdeling
In 2017 is er een team opgesteld met drie personen die zich volledig gaan richten op de NDC. Die
opzet behouden we voor 2018. Op communicatief gebied zal dit team ondersteuning krijgen vanuit
de communicatief medewerker Maartje van Spijker. Jeroen Flim is projectmanager en rapporteert
aan de directie. Hij wordt geholpen door Mariëlle Durieux en Hannah Regeer. De kinderactiviteiten
worden voorbereid en uitgevoerd door Rick Groenhard, al dan niet bij sommige activiteiten
geassisteerd door Maartje van Spijker. Petra Seegers richt zich als directeur algemene zaken op de
fondsenwervende, financiële en interne organisatorische taken. Bas van de Goor is als het gezicht
van de stichting actief op het gebied van communicatie, fondsenwerving en houdt zich inhoudelijk
bezig met het bewaken van de missie en strategie van de stichting. Voor de implementatie van het
nieuw in gebruik te nemen en te ontwerpen CRM systeem zal een ambassadeur die in deze branche
werkt een vergoeding krijgen voor het opzetten en begeleiden van de stichting in dit proces.
3.3. Fondsenwerving
In 2018 zijn de VriendenLoterij, Novo Nordisk, Bosman en Medtronic als vaste partners aan de BvdGF
verbonden. De Nationale Diabetes Challenge zorgt ervoor dat er ook andere partners aanhaken.
Zelfzorg Ondersteund! heeft een belangrijke bijdrage geleverd om de uitbreiding van de NDC
mogelijk te maken en het Diabetes Fonds heeft ervoor gezorgd dat er een fulltime onderzoeker
beschikbaar is. De BvdGF beschikt over langlopende overeenkomsten met haar sponsors. In 2018
loopt er één overeenkomst af. We zullen begin 2018 de evaluatiegesprekken opstarten en bekijken
of beide partijen toekomst in een verdere samenwerking zien.
3.4. Samenwerking
Om te zorgen dat alle geplande projecten voor 2018 gerealiseerd kunnen worden zal de BvdGF
samenwerken met diverse externe partijen. Als maatschappelijk partner is de BvdGF verbonden aan
de Nevobo en diverse loopevenementen (zie 2.5). Stipp uit Deventer ondersteunt de BvdGF met het
ontwikkelen, vernieuwen en onderhouden van de website. OOQ uit Hilversum ondersteunt ons bij de
vormgeving van onze nieuwe website. Hof Communicatie uit Deventer ondersteunt ons al een aantal
jaren in de overige vormgeving en zal dit ook in 2018 blijven doen. Inhoudelijk werken we nu veel
meer samen met partners als het Diabetes Fonds, Diabetes Vereniging Nederland en Zelfzorg
Ondersteund! en InEen. Op deze manier weten we een grotere groep mensen te bereiken met de
NDC.
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3.5. Monitoring
Een belangrijk onderdeel van de werkzaamheden in 2018 zal het evalueren en onderzoeken van de
impact die we met de verschillende evenementen maken, zijn. Door beter te evalueren met de
deelnemers en de zorgverleners maken we onze activiteiten nog veel beter. Het in gebruik nemen
van CRM software met evenementenorganisatie pakket zal daar zeker aan bijdragen.
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4. Communicatie
4.1. Algemeen
Op het gebied van communicatie is er veel beweging op dit moment. Tijdens het schrijven
van dit jaarplan is partner Stipp hard aan het werk aan een nieuwe website en zijn we in
gesprek met een van onze ambassadeurs die ons gaat helpen met de invoer van een
CRM systeem. Twee voorbeelden van projecten die ons gaan helpen om komend jaar
onze communicatie te verbeteren en onze doelstellingen te bereiken. We realiseren ons
dat we relatief klein zijn in mankracht en budget, maar onze ambitie is groot.
4.2. Focus voor 2018
De doelstellingen op communicatiegebied en de kanalen die we daarvoor gebruiken staan
beschreven in ons meerjarenbeleidsplan. Voor het komende jaar ligt de focus op het
structureren van de communicatie met diverse stakeholders. Als we de ambitie hebben dat
meer mensen ons weten te vinden en dat we deze mensen ook aan ons weten te binden,
dan is meer structuur in onze communicatie met deze mensen noodzakelijk. CRM zal ons
daarbij gaan helpen.
4.3. De donateur centraal
We realiseren ons onze afhankelijkheid van partners en sponsoren en willen in de
communicatie komend jaar meer aandacht besteden aan fondsenwervers en donateurs.
Door hen het gevoel te geven dat ze onderdeel uitmaken van onze missie en onze
dankbaarheid uit te spreken voor hun inzet voor ons willen we deze mensen meer aan ons
binden. De nieuwe website moet tevens een goed platform bieden voor iedereen die voor de
BvdGF een actie wil opstarten. Door vooraf opgezette mail-sequences zorgen we ervoor dat
we deze mensen voldoende aandacht geven.
4.4. Digitalisering
De nieuwe website en de invoer van CRM zijn voorbeelden van de digitalisering van onze
marketing en communicatie. Op dat vlak is er inmiddels keuze uit duizenden digitale tools
om ons te ondersteunen. Voordat we met deze tools aan de slag gaan hebben de website
en het goed vullen van CRM prioriteit. Daarna zullen we per doelgroep de communicatie
vormgeven en structureren. Daarnaast is het van belang dat zo snel mogelijk ons Google
Grants en bijbehorende AdWords account opgeschoond worden. Hiervoor zijn we op zoek
naar een externe partij. Als deze voorwaarden zijn ingevuld zullen we pas kijken naar
aanvullende tools.
4.5. Nationale Diabetes Challenge
Een project om hier even apart te noemen is de Nationale Diabetes Challenge (NDC).
Afgelopen jaar liet deze nog niet de groei zien die we ambiëren, daarom hebben we voor
komend jaar sterk ingezet op een pakkende campagne. De focus ligt gedurende de
wintermaanden op het enthousiasmeren van zorgverleners, pas daarna op het werven van
deelnemers met diabetes. In de communicatie gebruiken we met name de resultaten van
eerdere edities om zorgprofessionals te overtuigen mee te doen. Het merk NDC staat
inmiddels, nu moet een jaarlijkse thematische campagne meer mensen trekken. Het
thema voor dit jaar is ‘Wandelen is behandelen’.
4.6. Partners
Meer en meer maken we op een leuke en nuttige wijze gebruik van het netwerk van onze
partners. Onze aanwezigheid op het type 1 platform van het Diabetesfonds is daar een
goed voorbeeld van. Door samen te werken met partners, maar binnen die samenwerking
9
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onze eigen identiteit te behouden en dichtbij onze missie te blijven, weten we elkaar te
versterken.
4.8. Planning
Op basis van de evenementenkalender maken we een communicatiekalender. Zo is
helder op welke moment we waarover communiceren en ook wanneer er ruimte is voor
overige berichten. De medewerker communicatie maakt en bewaakt deze kalender.
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5. Kalender
Maand
Januari

Februari

Maart
April

Mei
Juni

September

Oktober
November

December

Datum
16
18
23
25
26
30
1
2-8
4
18
14
18
16
1-31
6-8
7
16
22
29 – 4 mei
26 – 3 juni
7 - 10
9
15-17
21 - 24
23 -24
2
15-22
23
23
26-28
29
21
1-6
14
23 - 25
19
31

Activiteit
NDC informatiebijeenkomst Amsterdam
NDC informatiebijeenkomst Arnhem
NDC informatiebijeenkomst Heerenveen
NDC informatiebijeenkomst Den Haag
Sponsortoernooi BvdGF
NDC informatiebijeenkomst Arnhem
NDC informatiebijeenkomst Ridderkerk
Wintersportkamp
Midwintermarathon Apeldoorn
WeRun en WeBike 1e trainingsbijeenkomst
Boksclinic Remy Bonjasky
Volleybalclinic Bekertoernooi Nevobo
Nationale Diabetes Dag
NDC begeleiding opstart lokale challenges
Gezinsweekend 1
LHV Congres
NDC, start lokale wandelingen
WeBike en WeRun 2e trainingsbijeenkomst
Outdoorcamp
WeHike2ChangeDiabetes Spanje
Sportkamp 1
Halve marathon Zwolle, voorbereiding NYCM
Beachvolleybalevenement Enschede
Sportkamp 2
Trainingsweekend WeBike
Informatiebijeenkomst WeBike2ChangeDiabetes
WeBike2ChangeDiabetes, Sierra Nevada
Dam tot Damloop
30 km van Amsterdam, voorbereiding NYCM
NDC Week
Centrale afsluiting NDC (Grote finale)
Informatiebijeenkomst, voorbereiding NYCM
WeRun2ChangeDiabetes Challenge, New York City Marathon
Wereld Diabetes Dag
Gezinsweekend 2
Twaalfjarig bestaan BvdGF
Sylvestercross, Soest Goede doel

Er moeten nog een aantal evenementen een plek krijgen op onze kalender. Het gaat om vier
Back-on-Track avonden, twee gezinskampen, één sportdag, een clinic fierljeppen en twee
voetbalclinics bij AZ en bij SC Heerenveen. Er wordt ook nog nagedacht of we een NK voetbal
willen organiseren.
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6. Begroting
Baten

€ 2.018

Baten uit eigen fondsenwerving
VriendenLoterij (ongeoormerkt)
Farmaceut
Hulpmiddelen
Pompfabrikant
Overige
WeRun2ChangeDiabetes
NDC buitenland
NDC
Donaties en giften
Subtotaal

€ 200.000
€ 50.000
€ 75.000
€ 50.000
€ 20.000
€ 75.000
€ 50.000
€ 183.000
€ 60.000
€ 763.000

Subtotaal

€ 60.000
€ 34.000
€ 30.000
€ 37.500
€0
€ 32.000
€ 10.000
€ 203.500

Baten uit acties van derden
VriendenLoterij (geoormerkt)
WeHike2ChangeDiabetes
WeRun2ChangeDiabetes
WeBike2ChangeDiabetes
WeSki2ChangeDiabetes
Wintersportkamp
Dam tot Damloop

Overige baten
Rentebaten en soortgelijke baten
Subtotaal

€ 1.000
€ 1.000

Subtotaal

€ 202.000
€0
€ 202.000

Reserve
Vooruitontvangen
Investering VL

Lasten

2018

Besteding aan doelstelling
NDC
NDC buitenland
WeHike2ChangeDiabetes
WeRun2ChangeDiabetes
WeBike2ChangeDiabetes
WeSki2ChangeDiabetes
Back on track
Sportkampen
Sportdag
Sportclinics
Hardloopwedstrijden
Gezinsweekend
Wintersportkamp
Communicatie kosten
Loonkosten
Autokosten
Reiskostenvergoeding
Deskundigheidsbevordering
Boeken
Diverse kosten
Subtotaal

167.000
26.000
24.000
78.500
32.200
0
4.000
30.000
2.000
4.000
5.000
5.000
35.000
70.000
352.000
28.000
11.000
5.500
1.000
0
880.200

Subtotaal

60.000
50.000
5.000
2.000
1.000
118.000

Kosten beheer en administratie
Afschrijving materiële vaste activa
Kantoorkosten
Loonkosten
Autokosten
Reiskostenvergoeding
Deskundigheidsbevordering
Niet verrekenbare btw
Algemene kosten
Rentelasten of soortgelijke lasten
Subtotaal

5.000
45.000
84.000
7.000
2.500
1.500
15.000
10.000
0
170.000

Kosten fondsenwerving
Loonkosten
Geoormerkt werven VL
Autokosten
Reiskostenvergoeding
Deskundigheidsbevordering

Reserves
Continuïteitsreserve
Subtotaal

TOTALE BATEN

€ 1.169.500

TOTALE LASTEN

Doelstelling
Fondsenwerving
Beheer en administratie
Totaalkosten
Loonkosten
Autokosten
Reiskostenvergoeding
Deskundigheidsbevordering

1.300
1.300

1.169.500

71%
12%
17%

€ 495.000
€ 39.600
€ 15.000
€ 7.500
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