
Begroting 
2022

Begroting 
2021

Jaarrekening 
2020

Donaties van particulieren, kerken en scholen (variabel) 17.000          22.500          16.116          
Donaties van particulieren, kerken en scholen (vast) 18.000          16.000          18.787          
Donaties van bedrijven en stichtingen 4.700            3.000            17.910          
Donaties project PF2496 Children at risk 35.000          37.000          -                
Nadelig saldo -                -                -                
Totaal 74.700          78.500          52.813          

Projecten Jocum 27.300          29.300          36.715          
Projecten Lukasse -                2.000            315               
Projecten New Waves 7.000            5.000            6.945            
Project PF2496 Children at risk 35.000          37.000          -                
Kosten (nieuwsbrieven, bank, organisatie) 5.400            5.200            5.574            
Voordelig saldo -                -                3.264            
Totaal 74.700          78.500          52.813          

De begroting 2022 is gebaseerd op het Beleidsplan 2020-2023 en de verwachte ontwikkelingen.

Deze begroting is vastgesteld in de bestuursvergadering van Stichting Redding en Herstel op 1 december 2021.

In het beleidsplan zijn de ontvangsten onderverdeeld in baten voor algemene doelen en baten voor 
specifieke doelen. Volgens deze indeling zouden in 2020 de specifieke baten € 31.054 en de algemene 
baten € 21.759 zijn geweest. De specifieke baten waren naar verhouding hoog door de 
voedselpakkettenactie. De trend lijkt te worden dat er -naar verhouding- meer specifieke giften ontvangen 
zullen worden.  

De donaties van particulieren, kerken en scholen zijn begroot op € 35.000, ongeveer evenveel als de 
donaties in 2020. De realisatie in 2021 wordt hoger, o.a. door grote giften voor Lamalma. Het is nog 
onzeker of de giften van de Evangelische Gemeente Ermelo in 2022 weer via RH gaan lopen. Dan 
zouden de inkomsten en uitgaven € 3.600 lager worden.  

Begin 2021 is het project PF2496 Children at risk (waar Johan en Jeannette Lukasse zich voor inzetten) 
overgenomen van Stichting Jeugd met een Opdracht. De donaties voor het project lijken in 2021 iets 
achter te blijven bij de begroting. Derhalve voor 2022 begroot op € 35.000.

De donaties van bedrijven en stichtingen waren in 2020 hoog en tot nu toe is er in 2021 al € 20.000 
ontvangen, waaronder een eenmalige bijdrage van EO-Metterdaad € 10.000). Omdat er geen 
toezeggingen gedaan zijn voor 2022 is voorzichtig begroot op € 4.700.

Begroting 2022
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Uitgaven

Toelichting

De verdeling variabel of vast is gebaseerd op de periodiciteit van de ontvangsten (eenmalige giften of 
regelmatige giften). 


