
Begroting 

2023

Begroting 

2022

Jaarrekening 

2021

Donaties van particulieren, kerken en scholen (variabel) 15.000 17.000          31.000          

Donaties van particulieren, kerken en scholen (vast) 20.500 18.000          24.000          

Donaties van bedrijven en stichtingen 8.000 4.700            20.560          

Donaties project PF2496 Children at risk 35.000 35.000          36.590          

Nadelig saldo - -               8.341            

Totaal 78.500 74.700          120.491        

Projecten Jocum 31.500 27.300          54.274

Projecten Lukasse - -               35.009

Projecten New Waves 6.000 7.000            14.880

Project PF2496 Children at risk 35.000 35.000          1.961

Kosten (nieuwsbrieven, bank, organisatie) 6.000 5.400            4.246            

Diverse lasten - -               10.121          

Totaal 78.500 74.700          120.491        

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

Deze begroting is vastgesteld in de bestuursvergadering van Stichting Redding en Herstel op 6 oktober 2022.

De kosten van nieuwsbrieven, bank en organisatie bestaan voornamelijk uit porti voor nieuwsbrieven. De 

drukkosten worden door andere organisaties voor hun rekening genomen. Omdat de portikosten 

toenemen en er uitgaven moeten worden gedaan voor enveloppen, is er een iets groter bedrag nodig. 

De verwachting is dat er in 2023 meer giften binnenkomen, vooral van bedrijven, stichtingen en 

instellingen. Daardoor kan er iets meer toegekend worden aan de projecten Jocum en Lamalma. Ook lijkt 

de trend zich voort te zetten dat er steeds meer specifieke giften ontvangen worden.  

De donaties van particulieren, kerken en scholen zijn begroot op € 35.500, ongeveer evenveel als de 

donaties in 2020. De realisatie in 2021 was hoger, o.a. door grote giften voor Lamalma en de actie voor  

voedselpakketten. Sinds 2022 lopen de giften van de Evangelische Gemeente Ermelo niet meer via 

Stichting RH.   

Begroting 2023

Ontvangsten 
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Uitgaven

Toelichting

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

regelmatige giften). 

De giften van bedrijven en stichtingen blijven op een hoger niveau. 

Sinds 2021 valt het project PF2496 Children at risk administratief onder Stichting Redding en Herstel. De 

ontvangsten vertonen geen grote schommelingen


