
Staat van Baten en lasten 2020 en voorgenomen bestedingen

Exploitate 2020 Exploitate 2019

€ € €

BATEN

Rente en overige
inkomsten uit
vermogen:
- dividend aandelen

29.393 47.212
- rente obligates

447 5.649
- koers/verkoop-
verschillen aandelen -/- 57.308 32.220
- koers/verkoop-
verschillen obligates 2.317 3.428
- rente ABN AMRO

- 1

-/- 25.151

LASTEN

Eigen kosten van de
Stchtng: 3.883

-/- 3.883 -/- 5.902

Kosten ten laste van
Reserve Deelnemers

50.877

-/- 50.877 -/- 44.292

Kosten ten laste van
Algemene Vrije
Reserve:
Publieke donates

12.605

-/- 12.605 -/- 56.403

Exploitateresultaat
-/- 92.516 -/- 18.087



TOELICHTING OP DE EXPOITATIEREKENING 2020 

EN VOORGENOMEN BESTEDINGEN

Bestedingen in 2020

Zoals uit het onderstaande overzicht “Publieke donates” blijkt, is de ondersteuning in 2020 beperkt 
gebleven tot het fnancieel mogelijk maken van een bijzonder geslaagd concert van de Jostband in 
de Basiliek in Veenendaal. 
Verdere ondersteuningsactviteiten zijn vanwege de coronapandemie niet mogelijk geweest. 
Dit geldt overigens ook voor een groot deel van 2021.

Publieke donates aan actviteiten voor mensen met beperkingen
2020 2019

VRC G-voetbal - 2.500
Concert Jostband 12.605 -
Thuishuis - 7.003
Dansgroep Plezier voor Allen - 14.861
Stchtng VOLGG - 2.500
Stchtng Buitenzorg - 25.000
Manege zonder Drempels - 500
De Shelter (fets) - 4.038

€ 12.605 € 56.403

Voorgenomen bestedingen 2021 en 2022
in het najaar van 2021, maar ook in 2022, worden weer projecten ondersteund. 
Zoals onder andere:

* Nieuwe studio MOMO-theater, een theaterwerkplaats voor mensen met beperkingen.
* Aanschaf nieuwe bakoven voor de BOMBARDON in Veenendaal.

Viering 40-jarig bestaan van de Stchtng 
De Stchtng November 1981 bestaat in 2021 40 jaar. De viering hiervan is echter uitgesteld naar 
2022. Reden is het onverwachte overlijden van onze voorziter Jan Haalboom.
Jan Haalboom heef deze functe sinds 1988 met heel veel passie op voortrefelijke wijze ingevuld. 
Het bestuur en de vertegenwoordigers van de deelnemers zijn hem daar zeer erkentelijk voor.
Vanwege het overlijden van de voorziter is het bestuur van mening dat het niet gepast is om in 2021
een jubileum te vieren. 
Daarom zullen er pas in 2022 jubileumactviteiten worden ontwikkeld voor de deelnemers van de 
Stchtng, hun wetelijke vertegenwoordigers en de begeleiders. 
Daarnaast verwacht de Stchtng extra jubileumondersteuning te kunnen geven aan projecten voor 
mensen met beperkingen in Veenendaal.


