
FINANCIEEL VERSLAG 2017 
 
De stichting Vrienden van de Balijhoeve is medio 2017 o.m. opgericht om 
fondsenwerving ten behoeve van de verbouwing van de Balijhoeve mogelijk te maken. 
In 2017 heeft de gemeente Zoetermeer een subsidie ad €2000,- verstrekt ter 
ondersteuning van de doelstellingen van de stichting, waaraan geen verdere 
voorwaarden zijn verbonden.  Ook werden enkele donaties ontvangen.  
De uitgaven betroffen aan de oprichting verbonden kosten, organisatie kosten van 
enkele buurtbijeenkomsten en bankkosten. 
 
Overzicht baten en lasten 2017: 
Inkomsten: 
Subsidie     €2000,- 
Donaties    €     20,- 
Totaal inkomsten                                   €  2020,- 
Uitgaven: 
Kosten oprichting stichting   €  539,64 
Kosten organisatie burendag  €  172,64 
Totaal uitgaven          €   711,40         
Saldo ultimo 2017        €1308,49 
 
FINANCIEEL VERSLAG 2018 
 
De stichting heeft dit jaar met succes het overleg over subsidie ten behoeve van de 
verbouwing Balijhoeve  door Staatsbosbeheer en Fonds 1818 in gang gezet. De 
gemeente daarna met succes het formele aanvraagtraject zelf voor zijn rekening 
genomen, hetgeen een toezegging van €300.000 opleverde. Op basis daarvan nam de 
gemeente een investeringsbesluit. 
Vrienden van de Balijhoeve heeft in de 1e helft van 2018 bijeenkomsten gehouden, 
waaraan beperkt kosten waren verbonden. In de 2e helft van 2018 besloot de gemeente 
tot een heroverweging van het eerder genoemde besluit.  
 
Overzicht baten en lasten 2018 
Saldo begin 2018   €1308,49 
Bankkosten    €  155,31 
Drukkosten    €    43,03 
Saldo ultimo 2018                   €1110,15  
 
FINANCIEEL VERSLAG 2019 
 
Uitstel van het besluit van de gemeente over een nieuw ontwerp voor de verbouwing 
van de  van de Balijhoeve leidde opnieuw tot vertraging. Daarom heeft de stichting in 
2019 geen activiteiten ondernomen waaraan kosten waren verbonden.   
 
Overzicht baten en lasten 2019 
Saldo begin 2019   €1110,15 
Bankkosten     €  155,36  
Saldo ultimo 2019                € 954,79 
 



 
  
FINANCIEEL VERSLAG 2020 
 
De gemeente heeft in eind 2020 een definitief besluit genomen om tot verbouwing van 
de Balijhoeve over te gaan. Voor de stichting Vrienden van de Balijhoeve zijn dit jaar 
geen  activiteiten ondernomen waaraan kosten waren verbonden.   
 
Overzicht baten en lasten 2020 
Saldo begin 2020   € 954,79 
Bankkosten    € 148,77 
Saldo ultimo 2020                                                                   € 806,02 
   
 
 
 
 


