
 
Financieel Jaarverslag 2019 NPV Afdeling De Ronde Venen 
  
 
 
Wilnis, 18 januari 2020 
 
 
Het financieel verslag 2019 toont een gezond beeld. Alle activiteiten van de Vrijwillige 
Thuishulp en de Afdeling konden worden uitgevoerd. Vele giftgevers hebben aan ons 
gedacht. Plus een financiële instelling waarop we een beroep konden doen met een 
GoedeDoelenFonds.   

- Van de kerken ontvingen we € 1430 aan giften.  
- Particulieren giften van € 655. 
- Collecte van Protestante kerkdienst Mariaoord € 218 
- Bedrijven sponsorden ons met € 1000. 

Wat opvalt met andere jaren is dat – door ons werk meer onder de aandacht te brengen 
– er meer financiële betrokkenheid komt. Er waren trouwe gevers, maar dit jaar ook 
nieuwe. Iets om erg dankbaar voor te zijn.  

 
Het jaarsaldo daalde iets, naar € 6415. Als richtlijn is door de kascontrolecommissie 
begin 2018 genoemd een saldo 2x zo groot als de uitgaven. Zodat bij dalende 
inkomsten het NPV werk financiële continuïteit kent.  
Gemiddeld over de jaren 2015-2019 is het gemiddelde aan uitgaven € 3300 . Daarmee 
komt per heden aan het interen een eind en zal break-even worden begroot voor de 
komende jaren. Bij dalende inkomsten kan pas een beroep worden gedaan op 
retributie en steun van NPV Landelijk als ons saldo onder de € 2000 komt.   
 
De website van onze afdeling is onderdeel van de website van NPV landelijk: 
www.npvzorg.nl. Ons deel is te vinden op www.npvzorg.nl/de-ronde-venen Onderin 
deze pagina kunt u bv een link naar de ANBI gegevens vinden en ook het foto-archief 
van de vrijwilligersdagen.   
 
Mijn dank gaat uit naar allen. Giftgevers, vrijwilligers, coördinatoren en bestuursleden. 
De honderden uren hulp zijn ieder jaar indrukwekkend. Daar zijn we dankbaar voor: 
aan God die u allen inzet voor dit nobele werk. Met handen, geven of 
organiseren. 
 
Harry de Haan,  
Penningmeester NPV Afd. De Ronde Venen 
 
Op te vragen bij de penningmeester en op de tafel met de jaarstukken: 

1. Financieel Verslag 2019 (Excel)  
2. Overzicht van Baten en Lasten in 2019 (incl. handtekening kascommissie) 
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