
 

Rapport Penningmeester: 

Algemeen: 

In 2018 zijn er twee bestuursvergaderingen geweest. 

De kosten in 2018: 

De kosten in 2018 zijn beperkt gebleven tot reguliere bankkosten en beperkte marketing kosten.  

De totale kosten in 2018 bedragen € 339,62.   

De bestedingen in 2018: 

Er zijn 17 jongeren voor in totaal € 510,00 ingeschreven bij "Woonkeus Stedendriehoek". Inschrijving 

vergroot hun kansen op een huurwoning. Ook wil de Stichting jongeren ondersteunen bij het inrichten 

van hun eerste eigen woning.  

De Stichting ondersteunt door bij te dragen aan de kosten van verf, behang, vloerbedekking, borg en 

dergelijke. In 2018 zijn 10 jongeren hiermee op weg geholpen voor een totaal bedrag van € 5.393,90. 

Verder hebben 9 jongeren een individuele activiteit ontvangen in de vorm van een etentje, een bezoekje 

aan een pretpark, dierentuin of iets dergelijks en hebben we twee groepsuitjes georganiseerd waaraan 

per keer tussen de 20 en 25 jongeren aan hebben deelgnomen. In totaal is aan uitjes € 1.298,62 

uitgegeven.  

Ook is er dit jaar weer heel veel energie, tijd en geld gestoken in diverse hardloopprojecten. In 2018 is 

aan 7 hardloopevenementen deelgenomen. Aan de Midwintermarathon hebben zelfs 17 deelnemers 

deelgenomen. Onze kosten voor het hardlopen dit jaar waren € 3.044,43.  

Ook hebben we met 8 jongeren deelgenomen aan de “Kleef run”. Met deze sportieve prestatie hebben we 

met zwerfjongeren sponsors gezocht en uiteindelijk € 1.000,00 aan Kleef overhandigd. Kleef is een 

laagdrempelig inloophuis voor mensen die kanker hebben of hebben gehad.  

Als laatste is er nog € 1.690,64 besteed aan diverse kleinere uitgaven zoals een treinkaartje, wat 

boodschappen voor een jongere, een id-kaart, een boekenbon, een kledingbon etc, etc, maar ook kosten 

om jongeren aan het werk te helpen.  

Totaal is € 11.937.59 besteed aan het doel van de stichting. 

De inkomsten in 2018: 

Ook dit jaar hebben we giften mogen ontvangen van diverse particulieren en enkele bedrijven voor in 

totaal € 1.471,63.  

Vanuit kerkelijke instanties hebben we dit jaar € 7.175,86 ontvangen.  

Net als vorig jaar hebben we van een ontbonden stichting met een vergelijkbaar doel als onze Stichting 

weer een gift van € 10.000,00 gekregen.  

Daarnaast hebben we dit jaar van de gemeente een bijdrage ontvangen betreffende onze 

hardloopactiviteiten van 2017. De bijdrage van de gemeente bedroeg € 4.335,00. 

Verder heeft de voorzitter deel mogen nemen aan de stichting Pinguïns on Tour. Dit is een stichting die 

onder andere rally’s organiseert met als doel geld op te halen voor andere goede doelen. Met de 

deelname aan deze rally is, na aftrek van kosten, € 5.331,00 opgehaald voor de Stichting 

Zwerfjongeren Apeldoorn.  

Aan rente is € 2,36 ontvangen 

Totaal is € 28.315,85 ontvangen. 

 

         2018 is daarmee geëindigd met een positief saldo van € 31.184,84                     

         (beginsaldo  € 15.146,20 -/- 339,62 -/- 11.937.59 + 28.315,85) 

                                               

                                      De penningmeester Stichting Zwerfjongeren Apeldoorn; C. Schelvis 

 


