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Inleiding
Dit is het jaarverslag van 2021 van Stichting Esperanza Inloophuis.
Ondanks dat de Corona perikelen voor een groot deel roet in het eten heeft gegooid kunnen we
melden dat het aantal gasten ook dit jaar is gegroeid. Dit is mede tot stand gekomen door de mondtot-mond "reclame" in de ziekenhuizen en de diverse huisartsen- en dokterspraktijken waar
Esperanza naamsbekendheid heeft opgebouwd in de afgelopen jaren. Ook uit verrassende hoeken is
er aan ons gedacht doordat bijvoorbeeld de wijkagenten mensen aan ons door hebben verwezen,
dus de naamsbekendheid in Badhoevedorp en omgeving begint al aardig te groeien.
Voor Esperanza bleek de Corona periode een zeer lastige periode te zijn, daar de gasten en
vrijwilligers wel wilde komen maar het niet mochten of in beperkte maten vanwege de voorschriften
van het kabinet. Toen het kabinet met de versoepelingen kwamen konden we mondjesmaat weer
open en kleine aantallen gasten weer ontvangen, helaas konden onze activiteiten hierdoor niet
doorgaan.
Hierna hebben we zelfs de keuze moeten maken om een vaste ochtend dicht te gaan. Door de
sluiting in de Lockdown maanden hebben we weinig inkomsten ontvangen van donateurs en of
evenementen, terwijl de onkosten voor het Inloophuis wel bleven doorgaan, zo moesten we
bijvoorbeeld losse tafels, ontsmettingsmiddelen, mondkapjes, handdoekjes en dergelijke wel
aanwezig zin.
Het jaarverslag bevat naast de doelstelling en missie van Stichting Esperanza Inloophuis, een
terugblik op de activiteiten van het afgelopen jaar en een overzicht van de inkomsten en uitgaven
2021. De speerpunten uit 2021 van Inloophuis Esperanza worden besproken. Tot slot treft u een
vooruitblik op 2022 aan.
Wij willen iedereen die ons het afgelopen jaar heeft gesteund hartelijk bedanken hiervoor.
Namens het Bestuur Stichting Esperanza Inloophuis,
Riet Verbeek, voorzitter
4 juni 2022
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1. Over Stichting Esperanza Inloophuis
De doelstelling en missie van Stichting Esperanza Inloophuis zijn geschreven ten tijde van de
oprichting van de stichting in 2014. Het Esperanza-gevoel dat we hier beschrijven staat nog steeds
centraal voor alles wat we doen. Ook in 2021 is dit de kern van onze organisatie en het werk dat we
daarvoor verrichten.
Stichting Esperanza Inloophuis heeft als doel: “Een toegankelijke plek voor informatie, ontspanning
en ondersteuning te zijn. Voor (ex)kankerpatiënten, hun naasten en hun nabestaanden”. Het begrip
‘naasten’ kan heel ruim opgevat worden.
Nog steeds krijgt één op de 3 Nederlanders de diagnose kanker te horen; dat impliceert dan ook dat
eigenlijk iedereen wel iemand met de diagnose kanker in zijn/haar omgeving kent en zo dus tot de
doelgroep van Inloophuis Esperanza hoort. Wij verwachten dat er in 2022 het aantal kankerpatiënten
zal toenemen, daar er in de Corona periode veel onderzoeken en afspraken niet konden doorgaan of
werden afgelast.
Wij staan als huis bekend om onze warme steun aan mensen die kanker hebben (gehad), hun
naasten of nabestaanden. In de Corona periode heeft Esperanza zicht ook opengesteld voor mensen
die eenzaam en alleen door deze periode moeten gaan. Nu op dit moment ontvangen wij ook
partners van dementerenden.
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1.1 Doelstelling
Ineens is er kanker en moet men een manier vinden om er mee om te gaan. Ook de naaste
omgeving. De wereld staat stil, op zijn kop en je voelt je in een emotionele rollercoaster.
Het is dan prettig ergens terecht te kunnen voor hulp en ondersteuning die aanvullend is op de
professionele medische en psycho-oncologische zorg, en die kan bijdragen aan de kwaliteit van
leven.
Om dit te realiseren biedt Inloophuis Esperanza een warm huis waar koffie en thee altijd klaar staat.
Men kan er terecht voor informatie, een luisterend oor, ondersteuning en diverse activiteiten.
Vanaf Mei 2021 zijn we naast het luisterend oor voor kankerpatiënten en hun naasten ook een
luisterend oor voor partners van dementerende. Daarnaast zijn wij tijdelijk toegankelijk geweest voor
mensen die het in de Corona tijd erg moeilijk hebben, en eenzaam zijn.
Wetenschappelijk onderzoek heeft uitgewezen dat veel mensen met kanker een positief effect op hun
algeheel welbevinden ondervinden van psychosociale ondersteuning. Naast de reguliere, vooral
somatische gerichte zorg, hebben veel mensen met kanker en hun naasten behoefte aan
aanvullende begeleiding.
Zij ervaren daarbij dat het maken van bewuste keuzes, het in stand houden van communicatie met
naasten en het bewust stilstaan bij de levensfase waarin zij zich bevinden erg belangrijk is. Er is
voldoende bewijsvoering dat de psychosociale ondersteuning voor mensen met kanker en hun
naasten die daaraan behoefte hebben in heel Nederland beschikbaar en op redelijke afstand
bereikbaar moet zijn.

1.2 Missie
Inloophuis Esperanza in Badhoevedorp biedt mensen met kanker en hun naasten in een warme,
huiselijke omgeving psychosociale ondersteuning in de vorm van een luisterend oor,
informatievoorziening, lotgenotencontact, activiteiten en workshops. Daarnaast kan indien gewenst
een therapeut aanbevolen worden. Voor Inloophuis Esperanza is het uitgangspunt dat de behoefte
van de gast centraal staat, daar gaan we actief naar op zoek en daar sluiten we zoveel mogelijk op
aan. Inloophuis Esperanza is vijf dagdelen per week geopend. Wij werken zonder afspraak, hebben
geen wachtlijsten en bezoekers hebben geen verwijzing nodig.
Uiteindelijk streven we er gezamenlijk naar dat onze gasten zich welkom voelen en na hun bezoek
aan Inloophuis Esperanza met een prettig gevoel naar huis gaan, en natuurlijk terugkomen een
volgende keer.
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Inloophuis Esperanza richt zich primair op bezoekers die wonen in Badhoevedorp, Zwanenburg,
Halfweg, Vijfhuizen en Lijnden, allemaal gelegen in de Gemeente Haarlemmermeer. Van onze
bezoekers is 52,98% dan ook afkomstig uit de Gemeente Haarlemmermeer. Maar we hebben ook
een aanzienlijk aantal bezoekers (40,45%) uit Amsterdam (de Aker, Osdorp, Sloten en Nieuw Sloten)
en Amstelveen, Aalsmeer en omstreken voor een goede 6,57% die ons weten te vinden.

1.3 De kracht van Esperanza
De diagnose kanker heeft vaak ingrijpende gevolgen, lichamelijk, maar zeker ook psychisch. De
patiënt en diens naasten gaan een soms langdurig medisch traject in dat gepaard gaat met veel
onzekerheid en talrijke vragen. Dan is het ontzettend belangrijk dat er gelegenheid is om in alle rust
uiting te kunnen geven aan die onzekerheid en te weten dat er een plek is waar je met al je vragen
terecht kunt. Esperanza biedt die ondersteuning: van begripvol luisterend oor tot het verstrekken van
gerichte en deskundige informatie. Daarnaast zijn er vele mogelijkheden om te ontspannen, om even
de gedachten helemaal te verzetten. Dat kan bij Esperanza door zelf actief en/of creatief bezig te zijn
of door je heerlijk te laten verwennen met een geweldige massage. Bij Esperanza krijgen mensen de
informatie waar zij persoonlijk en op dat moment behoefte aan hebben. Bovendien kunnen zij er
terecht om even - in een gezellige sfeer - de zinnen te verzetten dankzij ontspannende activiteiten.
Wij vragen aan onze gasten wat zij willen om het zo huislijk en laagdrempelig mogelijk te houden.
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2. Terugblik 2020
2.1 Bestuur
In 2020 hebben er wisselingen in het bestuur plaatsgevonden. Op 31 december 2020 bestond het
bestuur uit voorzitter Riet Verbeek, penningmeester Ivonne Fokker, en bestuurslid Jeroen Verbeek.

2.2 Vrijwilligers
Al onze activiteiten zijn niet te realiseren zonder de trouwe en belangeloze inzet van onze vrijwilligers.
Het is hartverwarmend om te zien hoe zij zich telkens weer met passie inzetten voor het inloophuis.
Er zijn 30 vrijwilligers (20 zijn bewoners uit de gemeente Haarlemmermeer) die ons ondersteunen met
hun enorme inzet. Wij kunnen, naast de ingeroosterde gastvrouwen/gastheren, een beroep doen op
vrijwilligers die zich inzetten voor administratief werk, klussen, vervoer en de workshops.
Onze vrijwilligers vormen het hart van de organisatie. Zij zorgen ervoor dat onze bezoekers zich
welkom voelen, bieden hen een luisterend oor, inventariseren hun behoeften en zorgen dat zij de
juiste ondersteuning en aandacht krijgen. Zij maken met elkaar Inloophuis Esperanza mogelijk.
Alle vrijwilligers zijn verzekerd, hebben een vrijwilligerscontract en zijn deskundig opgeleid. In 2020
hebben 8 vrijwilligers de vervolgcursus voor gastheer/gastvrouw met positief resultaat afgerond .
Tevens wordt er elk jaar een opfriscursus gegeven. In 2022 krijgen ze weer een vervolgcursus.

2.3 Communicatie
Eens in de zes tot acht weken komen de vrijwilligers bijeen. De vergadering heeft een informerend en
soms ook meningsvormend karakter.
Verder wordt er extern gecommuniceerd met een digitale nieuwsbrief en een maandelijkse digitale
agenda. Deze worden verstuurd naar gasten, ‘vrienden van Esperanza’, gezondheidsinstellingen
(ziekenhuizen, huisartsen etc.) en andere betrokken en relevante maatschappelijke organisaties.
Ook brengen wij in verschillende ziekenhuizen onze gemaakte oksel kussens die gemaakt worden
door onze vrijwilligers waaronder het Monroe Ziekenhuis. Het bestuur komt 3 x per jaar bijeen, of
vaker indien nodig.
Inloophuis Esperanza is ook te vinden via de website, facebook en in lokale media. Ook zijn we als
Inloophuis aanwezig bij de jaarmarkt, een door Esperanza georganiseerde ‘gezondheids-markt alles
op het gebied van kanker.
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2.4 Activiteiten

Inloop
De vrije inloop was in 2021 "normaal" toegankelijk op 5 dagdelen per week, maar vanwege de
maatregelen van Corona, en de lockdown, is die niet naar onze wens gelukt. Gedurende het jaar
2021 zijn er 730 bezoeken geweest waaruit 74 nabestaanden en 108 naaste waren. Telefonisch zijn
er rond de 130 belbezoeken geweest.
Door de lockdown is het aantal bezoekers maar iets verlaagd. We hebben wel gemerkt dat zodra
Esperanza open was, de gasten de weg naar ons direct wisten te vinden, en ons ook lieten weten het
fijn te vinden dat "dit nog wel kan" ook al was het op afstand en volgens de richtlijnen. Hieruit blijkt dat
de nood hoog is en zeker dat in de Corona tijd meer mensen een luisterend oor nodig hebben, of
gewoon onderling contact tussen de gasten. Daarvoor hebben wij gekozen om in de lockdown de
gasten telefonisch te benaderen en een gesprekje aan te gaan, dit werd hartelijk ontvangen. Er zijn
veel gasten, die meerdere malen Inloophuis Esperanza bezoeken en dan een volgend bezoek ook
aan een activiteit meedoen.
Inloophuis Esperanza wil zijn deuren ook openzetten voor partners van dementerende we hebben
gemerkt dat daar behoefte aan is.
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De Activiteiten
De activiteiten die Inloophuis Esperanza organiseert voor de gasten die we na de zomer van 2021
weer kunnen herstarten:
•

Voetreflexmassage,

•

Oncologische Revalidatie,

•

Koffie ochtend,

•

Puzzelen

•

Diamond Painting,

•

Portrettekenen,

•

Zwemmen,

•

Beeldhouwen en Boetseren,

•

Yoga,

•

Schilderen,

•

Kookworkshops, Naailes

•

Reiki,

•

Visagie (adviezen),

•

High Tea,

•

Informatieavonden en lezingen, van specialisten, verwendagen, open dagen

•

Inloopspreekuur WEERinREGIE,

•

Haken & Breien,

•

Uitstapjes o.a. A’dam Light Festival en de jaarlijkse BBQ.

•

Maandelijkse lunch,

•

Wandelen met een therapeut,

•

Inloopspreekuur rouwverwerking,

•

Inloopspreekuur erfrecht en hypotheek,

•

Schoonheidsspecialiste, Pedicure, massages
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Kookworkshop
Bij elkaar, met elkaar en voor elkaar. De thema workshops koken bieden een mogelijkheid om met
elkaar iets te doen, elkaar te ontmoeten en elkaars verhalen te delen in de voorbereiding of tijdens
het eten. Samen eten verbindt. De maandelijkse lunch wordt dan ook druk bezocht.

Zwemmen
In de Sporthoeve in Badhoevedorp is er elke maandag een speciaal uur gereserveerd voor onze
bezoekers. Zij kunnen geheel privé, bv zonder pruik of met stoma, onder toezicht heerlijk ontspannen
zwemmen. Er is tijdens dit uur zwemmen ook altijd een gastvrouw/heer van Esperanza aanwezig. Het
meedoen aan dit zwemuurtje zorgt ervoor dat mensen zich zelfverzekerder gaan voelen en hun
energie toeneemt. Ook komen deze zwemmers door deze kennismaking met Inloophuis Esperanza
sneller naar andere activiteiten. Het aantal deelnemers groeit nog steeds.

Thema-avonden
De thema-avonden centreren zich rond een kanker gerelateerd onderwerp en zijn voornamelijk
informerend. Meerdere (ervarings)deskundigen, waaronder ook medisch specialisten, geven
informatie en inzicht in een specifiek onderwerp. De thema-avonden in 2019 werden goed bezocht en
de behandelde onderwerpen waren erfrecht en hypotheek en "Wat nou als je doodgaat". Ook zijn er
avonden georganiseerd waar voeding en hormonen de thema’s waren. De thema-avonden zijn
telkens weer druk bezocht door bezoekers van Esperanza en andere belangstellenden en eindelijk
kunnen we het nu weer opstarten.

Uit met Esperanza,
Zoals de sluizen van IJmuiden, de Esperanza BBQ, en andere uitstapjes, hopelijk kunnen we deze
weer aan het eind van het jaar 2021 weer voortzetten voor de gasten van Esperanza maar ook voor
de ouderen van Badhoevedorp. Mochten er bij deze uitstapjes "plaatsen" over zijn, nodigen we ook
oudere bewoners uit Badhoevedorp uit om hieraan deel te nemen.
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Samen met anderen

Inloophuis Esperanza is laagdrempelig en de bezoekers waarderen dat. Soms echter is de hulp die
wij kunnen bieden te beperkt en dan wijzen wij de bezoeker de juiste weg naar de professionele
zorgverleners. Wij hebben met verschillende organisaties een samenwerkingsverbanden.
Oncologische revalidatie is mogelijk onder begeleiding van BACK in SHAPE op afspraak. Met de
BOS groep wordt de mogelijkheid tot psycho-oncologische hulp aangeboden.
Ook attenderen we onze bezoekers op Vaarkracht; een organisatie die gratis geheel verzorgde dag
tochten per boot aanbiedt voor kankerpatiënten en hun naasten.
Door Ottenhof Motoren en Scooters en Schaap print + sign is er belangeloos een Canta geschonken
met bestickering zodat wij nu onze bezoekers vervoer kunnen aanbieden als er geen andere
mogelijkheden zijn. Rijden met deze Canta door de regio zorgt dat de naamsbekendheid van
Esperanza nog verder vergroot. Dat blijkt uit de vele positieve opmerkingen en gebaren als er met de
Canta wordt gereden, ook worden er onderweg of als we geparkeerd staan foto's genomen en er
leuke gesprekken volgen.

2.5 Donateursactiviteiten
Wij zijn ongelooflijk gesterkt door de enorme steun van vrijwilligers, vrienden en organisaties die ons
een warm hart toedragen.
Naast de lange lijst van donateurs kende 2021 ook een aantal mooie giften waar Esperanza direct of
mede-beoogd doel van sponsoring was. We hebben zelf zonnepanelen gesponsord gekregen. We
kijken hier met dankbaarheid op terug.
Wij hopen dat na de Corona periode dat dit weer mogelijk is om op te pakken en wij dragen dit een
warm hart toe.
•

Stratengolftoernooi Badhoevedorp

•

Lions evenement

•

Traptreden donateurs door ondernemers

•

AH emballage

•

Canta voor Esperanza grond-funding

•

Coffee More

•

Drukkerij van der Geer

•

De Meerwinkel

•

Een donatie van een gast

•

World of Delight
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3. Speerpunten Inloophuis Esperanza
3.1 Speerpunten 2021
Speerpunten in 2021 waren:
•

Werven van nieuwe vrijwilligers

•

Werven van ambassadeurs met maatschappelijke en/of medische zeggingskracht

•

Uitbreiden bestuur met secretaris en lid.

•

Nieuwe sponsor/donateur evenementen initiëren

•

Vervolgtraining voor vrijwilligers

•

Esperanza Extern; aanbieden in de vorm van begeleiding bij ziekenhuisbezoek

•

Vergroten Naamsbekendheid

•

Uitbreiden en versterken van netwerken

•

Lotgenoten groep allochtone dames opzetten

•

Organiseren Multidisciplinaire markt rondom kanker

Het is ons gelukt om een aantal van de speerpunten te realiseren. Aan het bestuur hebben we een
nieuw lid toe kunnen invoegen. Er zijn meerdere organisaties die voor ons een sponsor/donateur een
donatie hebben gerealiseerd. (Aspergediner Lions Badhoevedorp, Helaas door Corona zijn al de
activiteiten geannuleerd, maar hopen zodra de ze periode achter ons ligt dit weer op te pakken.
Het uitbreiden en versterken van het net werk is een continu proces. Voor een ‘vriendenprijs’ huren
wij sinds november 2016 een prachtig huis met 3 verdiepingen aan de Badhoevelaan. Een super
locatie waar Inloophuis Esperanza in de eerste maanden van 2017 al veel meer bezoekers heeft
mogen ontvangen. Dat heeft zich ook doorgezet in 2021. We zijn zo blij dat we de kosten van het
wonen zo laag mogelijk kunnen houden. De gas en elektriciteit ’s rekening wordt maandelijks betaald
door Vereniging Airport Business Park Lijnden waar wij zeer dankbaar voor zijn. Ook voor 2022
hebben wij de bevestiging ontvangen dat zij dit willen voortzetten wat door ons natuurlijk met een
warm hart wordt ontvangen.
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3.2 Speerpunten in 2022 zijn: om alles weer op te pakken na deze zware tijd

•

Werven van nieuwe vrijwilligers

•

Werven van ambassadeurs met maatschappelijke en/of medische zeggingskracht

•

Uitbreiden bestuur

•

Nieuwe sponsor/donateur evenementen initiëren

•

Vervolg Training voor vrijwilligers

•

Esperanza Extern, externe activiteiten aanbieden in de vorm van begeleiding bij
ziekenhuisbezoek

•

Naamsbekendheid vergroten

•

Uitbreiden en versterken van netwerken

•

Informatieavond over borstprotheses

•

Organiseren Multidisciplinaire Samenwerking rondom kanker

•

Ook openen we onze deuren voor naaste van dementie patiënten en CVA

•

Infomarkt over van alles wat met kanker te maken.

•

Grote Bingo in het Dorpshuis

•

Informatieavonden over diverse onderwerpen, kanker gerelateerd

•

Een levensgrote koe beschilderen door de kinderen van Badhoevedorp
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4. Vaststelling jaarrekening door het bestuur.
Het bestuur heeft de jaarrekening over het verslagjaar 2021 in haar vergadering van
4 juni 2022 goedgekeurd en vastgesteld.
Bestuur 2021
Het bestuur bestaat uit:
Voorzitter: Riet Verbeek
Penningmeester: Ivonne Fokker
Bestuurslid: Jeroen Verbeek

Deze bestuursleden voeren hun taak uit op vrijwillige basis en ontvangen geen enkele vergoeding
voor hun functie.
De voorzitster krijgt vijf keer per jaar een vergoeding van € 150,00 per 10 weken die zij voor de
onkosten maakt.
Badhoevedorp, 4 juni 2022
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Ondertekening bestuur:

Bedrijfsgegevens
Stichting Inloophuis Esperanza

Badhoevelaan 82, 1171 DE Badhoevedorp

020-7230522
KvK nummer 60 90 29 81

Bankrekening nr.: NL71INGB0006559337

www.inloophuisesperanza.nl

info@inloophuisesperanza.nl

www.facebook.com/inloophuisbadhoevedorp
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4.1 Deskundigen onderzoek en verklaring

Op grond van de statuten heeft het bestuur de mogelijkheid om de jaarrekening te laten onderzoeken
door een deskundige en daarbij een verklaring te vragen van de onderzoek bevindingen
Gezien de omvang van de activiteiten in 2021 heeft het bestuur besloten om daarvan voor de
jaarrekening 2021 geen gebruik van te maken. Voor de jaarrekeningen van de volgende jaren zal de
keuze jaarlijks worden gemaakt.
Verder heeft het bestuur gebruik gemaakt van de toegestane eenvoudige verslaggeving voor een
klein ANBI.
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Financiële
Jaarplan 2021

Stichting Esperanza Inloophuis

Balans t/m 31-12-2021
Code

1005
1010
1030

Omschrijving
*1000 Liquide middelen
Kas
ING Bank
ING spaar
Totaal *1000 Liquide middelen
Saldo

Activa

387,79
2.378,71
16.353,69
19.120,19
19.120,19

Passiva

0,00
19.120,19
19.120,19
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Stichting Esperanza Inloophuis

Winst & verlies 01-01-2021 t/m 31-12-2021
Omschrijving

Verlies

Winst

1.461,94

0,00

40.933,10

0,00

940,04

0,00

3.577,55

0,00

256,93

0,00

2.557,73

0,00

1.564,99

0,00

0,00

32.328,92

338,50

0,00

*4000 Personeelskosten
Totaal *4000 Personeelskosten
*4100 Huisvestingskosten
Totaal *4100 Huisvestingskosten
*4200 Kantoorkosten
Totaal *4200 Kantoorkosten
*4300 Exploitatie kosten
Totaal *4300 Exploitatie kosten
*4400 Autokosten
Totaal *4400 Autokosten
*4500 Verkoopkosten
Totaal *4500 Verkoopkosten
*7000 Kosten
Totaal *7000 Kosten
*8000 Omzet
Totaal *8000 Omzet
*9000 Financieringskosten
Totaal *9000 Financieringskosten
Saldo verlies

19.301,86
51.630,78

51.630,78
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Voorlopige begroting baten en lasten 2022
BEGROTING BATEN 202

BEGROTING LASTEN 2022

AKTIVITEITEN
Collecte Oranje Fonds
Amsterdam Marathon
Badhoevedorp Proeft
Jazz & Wine
Spinning actie Health City
bijdrage deelnemers workshops etc
Zwemmen

€
€
€
€
€
€ 1.200,00
€ 1.000,00

Totaal

€ 2.200,00

GIFTEN EN DONATIE
Vrienden donaties maandelijkse
Vrienden donaties jaarlijks
Vrienden donaties eenmalig
St van Badh'dorp voor Badh'dorp
Waarderingssubsidie Gemeente H'meer
Emballagebonnen AH B'dorp
Meerlandenfonds
World of Delight
Dorps evenement
Sponsoring energierekening door ABPL
ING Medewerkersfonds

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Totaal

TOTAAL INKOMEN

6.600,00
1.500,00
1.500,00
8.350,00
250,00
1.500,00
4.300,00
-

€ 24.000,00

€ 26.200,00

AKTIVITEITEN
workshops etc
zwemmen
eenmalige evenementen

€ 850,00
€ 1.500,00
€
-

Totaal

€ 2.350,00

HUISVESTINGSKOSTEN
huur en servicekosten
Gas/ Water/ Licht
telefoon en internet
Gem belastingen

€18.000,00
€ 5.200,00
€ 500,00
€ 1.000,00

Totaal

€24.700,00

ORGANISATIEKOSTEN
kantoorkosten
kantine kosten
schoonmaakkosten
km vergoeding reiskosten
dorps evenement
Totaal

€ 2.000,00
€ 2.000,00
€ 250,00
€ 100,00
€ 750,00
€ 5.100,00

TRAININGEN CONTRIBUTIES
training gastvrouw/ gastheer
contributies IPSO & BCB

€ 2.000,00
€ 500,00

Totaal
FONDSENWERVING
promotie film
drukwerk/ advertenties
promotiekosten/representatie

€ 2.500,00
€
€ 2.500,00
€ 1.000,00

Totaal

€ 3.500,00

OVERIGE KOSTEN
verzekeringen
bankkosten & admin kosten
div. algemene kosten

€ 1.000,00
€ 350,00
€ 1.000,00

Totaal

€ 2.350,00

TOTAAL UITGAVEN

€40.500,00
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Begroting Baten 2022
Begroting Laten 2022

€ 26.200,00
€ 40.500,00

Te kort

€ 14.300,00

Begroting 2022 is voorlopig
Bedragen zijn in hele euro's
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