
Begroting tweede boekjaar Stichting Vrienden van Hederik, gestart op 01-01-2022 en eindigend op 31-12-2022 Balans Stichting Vrienden van Hederik

Begroot 
bedrag

Begroot 
bedrag

Bedrag op 
31-12-20

Bedrag op 31-
12-21

Bedrag op 
31-12-20

Bedrag op 
31-12-21

Subsidies & giften Personeelskosten Vaste activa Eigen vermogen
Subsidies 10.000,00€   Bijdrage voor vrijwilligers -€                 Immateriële vaste activa -€             -€                Giften² 4.440,34€   7.507,09€     
Giften 27.500,00€   Donateurskosten Materiële vaste activa -€             -€                Sponsoring³ -€             5.898,43€     
Giften: eigen bijdrage voorzitter 20.000,00€   Wervingskosten 1.000,00€        Financiële vaste activa -€             -€                Lang vreemd vermogen
Sponsoring (tegenprestatie verwacht) 30.000,00€   Algemene bedrijfskosten Vlottende activa Langlopende schulden -€             -€               

Erfstellingen en legaten -€               Administratie 450,00€           Voorraden -€             -€                Kort vreemd vermogen
Inkomsten uit activiteiten van de stichting -€               Website beheerkosten 50,00€             Vorderingen¹ -€             55.000,00€    Kortlopende schulden¹ -€             55.000,00€   
Andere baten -€               Marketing/awareness kosten Effecten -€             -€                

Flyers/posters/folders 500,00€           Liquide middelen 4.440,34€    13.405,52€    
Campagnefilm productie 5.000,00€        Totaal 4.440,34€   68.405,52€    Totaal 4.440,34€   68.405,52€  

Inzet campagnefilm in diverse media 19.890,00€     
Projectkosten ¹ Nog te ontvangen bedragen aan donatie & sponsoring door farmaceuten (Takeda, Novartis & Pfizer) voor de PTO awareness campagne van 2021 staan 

Patient journey project 25.000,00€     vermeld onder vorderingen. De leningen die terugbetaald moeten worden aan W.A. Minnaard voor het voorschieten van donatie & sponsoring door 

Ondersteunen van wetenschappelijk onderzoek 15.000,00€     farmaceuten (Takeda, Novartis & Pfizer) voor de PTO awareness campagne van 2021 staan vermeld onder kortlopende schulden.

Patiënten en naasten ondersteuning, lotgenoten steun 500,00€           ² Gedurende het eerste boekjaar werd 56% van het eigen vermogen gegenereerd middels giften (inclusief de giften van de voorzitter) en dus is 

Organisatie PTO symposium 2.500,00€        besloten om 56% van het bedrag op de balans op 31 december 2021 als giften aan te merken.

Informatiefilmpjes vervaardigen 2.500,00€        ³ Gedurende het eerste boekjaar werd 44% van het eigen vermogen gegenereerd middels sponsoring en dus is besloten om 44% van het bedrag op de 

Overige projecten 15.000,00€     balans op 31 december 2021 als sponsoring aan te merken.

Financiële kosten
Bankkosten 110,00€           
Overige financiële kosten -€                 

Totaal 87.500,00€   Totaal 87.500,00€     

Tekstuele toelichting bij de begroting:

1. De voorzitter van Stichting Vrienden van Hederik is voornemens de Stichting te ondersteunen middels bijdragen uit privé-vermogen.

2. Stichting Vrienden van Hederik organiseert of zet in op de organisatie van diverse projecten (waaronder een patient journey mapping, ondersteunen van wetenschappelijk

onderzoek, een symposium en divese awareness activiteiten) in het tweede boekjaar. Om deze activiteiten mogelijk te maken zal de stichting sponsoren zoeken,

giften in ontvangst nemen en trachten subsidies hiertoe aan te wenden.

3. De administratiekosten bestaan onder andere uit het behouden van het CBF keurmerk voor erkende goede doelen.

4. Door de geplande awareness activiteiten (inzet campagnefilm in media, informatiefilmpjes, symposium) hoopt Stichting Vrienden van Hederik extra giften te ontvangen

nu en in de toekomst, omdat Missie Tumor Onbekend en de Stichting aan bekendheid winnen.

5. Geen van de vrijwilligers (inclusief het bestuur) van Stichting Vrienden van Hederik krijgt een bijdrage.

6. De Stichting is voornemens te onderzoeken of de inzet van een klein bedrag aan wervingskosten tot extra duurzame donateurs en giften zou kunnen leiden.

7. De financiële kosten zijn in het tweede boekjaar gebaseerd op de werkelijke kosten uit het eerste boekjaar omdat het bestuur geen verandering verwacht wat betreft

deze kostenpost.

Baten Lasten Activa Passiva

Omschrijving Omschrijving Omschrijving Omschrijving


