
Algemene gegevens: 

Naam: Stichting GWHS 

Adres: Lijndonk 34 4907xd Oosterhout.nb 

Handelsregister: KVK nummer 66210275 

Bestuur: 

De heer P.H.G.C.C Delvers lijndonk 34 4907XD Oosterhout.NB 

De heer A.J.C Hardeveld Larikslaan 18 3931ZA Woudenberg 

De heer R.L.M van den Elsen grenzstrasse 12a 5736 Burg Ag CH 

Vastelling financieel verslag 2021: 

Het financieel verslag 2021 is door het bestuur op 2-1-2022 te Oosterhout.NB vastgesteld en 
goedgekeurd tijdens de bestuursvergadering op 2-4-2022. 
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1. Activiteiten

We hebben dit jaar de volgende activiteiten gedaan om de 

inkomsten te generen: 

- Aanschrijven sponsors voor sponsoring vismateriaal.

- Maken van de webshop voor merchandise en donaties.

- Verloten van vismateriaal van de sponsors op onze

verlotingspagina op facebook.

- Verzendkosten ontvangen van winnaars die de verloting

hebben gewonnen.

- Mochten er pakketten kwijt raken met een verzending een

vergoeding aanvragen bij de pakketservice.

- Gratis reclame maken via sociaal media en lokale kranten.

- Door de coronamaatregelingen hebben we afgelopen jaar
minder promotie kunnen maken en minder pakketten kunnen
verzenden per week dan gepland. We zijn begin 2021 van 4
verlotingen per week naar 2 verlotingen per week gegaan en
hebben we 3 maanden lang alles via postnl verzonden, omdat
veel dhl punten gesloten waren door corona.



2. baten:

We hebben het afgelopen jaar een totaal bedrag van €3.252,38 aan 

baten. Dit hebben we verkregen door de volgende manieren: 

- Donaties.

- verzendkosten die de winnaar betaalde voor het verzenden van

de prijzen.

- vergoeding van pakketten die kwijt zijn geraakt.

- webshop op onze website.

Lasten: 

We hadden als lasten een totaal bedrag van €2.999,13. 

De volgende lasten hebben we in 2021 gehad: 

- de website

- verzendkosten

- vergoeding van pakketten die kwijt geraakt zijn aan de winnaars

- webshop artikelen die besteld zijn

- Verzendmateriaal

- Extra verzendkosten door  alles te verzenden via postnl.



- Kosten bankrekening

- Promotie naar de sponsors

3. Totaal in kas na aftrek van de lasten van de baten:

We hebben een bedrag over van €253,25 in kas van het 

boekingsjaar 2021. Dit word gereserveerd als reserve. Ook houden 

we de coronamaatregelen in gedachten en hierdoor zal er in het 

jaar 2022 minder inkomen dan afgelopen jaren. Hierdoor hebben 

we deze buffer nodig om de vaste lasten op te vangen.



4. Financieel overzicht boekingsjaar 2021

Maand: december 2021 

Inkomen Bedrag 
totaal in kas vorig jaar €64,44 
rente op saldo €0,27 
verzendkosten winnaar €942,00 
Giften €457,27 
vergoeding claims verzendingen €38,40 
donatie vismatriaal kosten €1.750,00 
Totaal €3.252,38

Vaste uitgaven Bedrag 
verzend kosten verzendingen €893,11 
kosten betaalrekening €159,19 
kosten website €69,83 
vergoeding verzendkosten wegens problemen pakket €23,00 
kosten verzendmatrialen €84,00 
webshop bestelling €20,00 
donatie vismatriaal kosten €1.750,00 
Totaal €2.999,13

Totalen Bedrag 
Inkomen totaal €3.252,38 
Vaste uitgaven totaal €2.999,13 
Totaal in kas €253,25



5. Prognose voor 2022

Inkomen Bedrag 
totaal in kas vorig jaar €253,25 
rente op saldo €1,00 
verzendkosten winnaar €1.100,00 
Giften €150,00 

Totaal €1.504,25 

Vaste uitgaven Bedrag 
verzend kosten verzendingen €893,11 
kosten betaalrekening €160,00 
kosten website €70,00 
kosten verzendmatrialen €84,00 

Totaal €1.207,11 

Totalen Bedrag 
Inkomen totaal €1.504,25 
Vaste uitgaven totaal €1.207,11 
Totaal in kas €297,14 


