Financieel verslag Stichting ALS Zeeland 2017
Het boekjaar 2017 werd er één met een zwarte rand. Vroeg in het jaar werd onze voorzitter, Jarien
Sinke, ernstig ziek. In September overleed zij. Het was een zware tijd voor de stichting. De motor in
de organisatie was weggevallen. Diverse activiteiten waren echter al (ver) voorbereid en konden
doorgang vinden. Uiteindelijk brachten alle activiteiten bij elkaar ongeveer € 9.027,- op terwijl er
ongeveer € 1.328,- kosten zijn gemaakt welke met name bestonden uit bankkosten, lidmaatschap
wandelbond, geringe bijkomende kosten tijdens activiteiten, inschrijving Tour du ALS.
De STAP in februari bracht € 3.000,- op, de wandeltochten in Nisse € 154,- en de TRAP € 1.032,- Van
de SWO mars in Oostkapelle ontvingen we € 325,- en van Zwemmen Langs Walcheren € 1.300,-. De
RABO clubkas leverde € 827,- op. Daarnaast waren er diverse particuliere acties, schenkingen, giften
en sponsoringen en natuurlijk de weekmarkten in Ter Reede, Zomermarkt en de Markt van Hoop,
maar ook de terug betaald inschrijvingen van de geannuleerde spinningmarathon, die tezamen nog
eens ongeveer € 2.543,- binnen brachten.
Op 1-1-2017 waren de bezittingen (lopende rekening/spaarrekening/kas) € 2.827,11, op 31-12-2017
was dit gegroeid tot € 10.572,24 .
Na het overlijden van Jarien Sinke werd het voorzitterschap overgenomen door Arie Pinxteren, tot
dan vice voorzitter.
Financieel verslag Stichting ALS Zeeland 2018
In het boekjaar 2018 werden de traditionele ALS Zeeland activiteiten uit de voorgaande jaren
voortgezet en lieten velen om ons heen ons niet in de steek met veel initiatieven en acties. Alles bij
elkaar leverde dit een mooi bedrag € 9.030,- op terwijl er ongeveer € 567,- aan kosten is gemaakt die
met name bestonden uit bank- en website kosten, een vrijwilligers barbecue en een optreden van
Isabel Provoost bij de TRAP.
De STAP bracht € 2.432,- op, de wandeltochten Nisse € 200,- en de TRAP € 2.455,-. Van de SWO mars
in Oostkapelle ontvingen we € 200,- en van de Berner Sennen facebook groep € 607,-. De RABO
clubkas leverde dit jaar € 1.040,- op. Diverse giften en sponsoringen en de diverse markten zoals de
traditionele weekmarkten in Ter Reede, Zomermarkt en de Kerstmarkt brachten tezamen nog eens
ongeveer € 2.096,- op!
Op 1-1-2018 waren de bezittingen (lopende rekening/spaarrekening) € 10.572,24, op 31-12-2018 was
dit gegroeid tot € 19.035,18.
Financieel verslag Stichting ALS Zeeland 2019
In 2019 vond een belangrijke bestuurswijziging plaatst. Een groot deel van de bestuursleden trad
volgens eerdere plannen af. Alleen Corina Kerbert-de Voogd bleef aan en nam de rol van
penningmeester op zich. Rianne Blankenstijn-Krijnsen trad toe als algemeen lid en Jarien Sinke’s
zoon David Sinke en haar echtgenoot Hans Sinke als voorzitter resp. secretaris.
In het boekjaar 2019 vonden weer de traditionele ALS Zeeland activiteiten plaats aangevuld met veel
grotere en kleinere actie, initiatieven, donaties en sponsoringen. Dit leverde bij elkaar het
fantastische bedrag op van € 16.751,- terwijl er € 1.738,- aan kosten is gemaakt welke met name
bestonden uit bank- en websitekosten, lidmaatschap Wandelbond, geringe bijkomende kosten
tijdens activiteiten en de aankoop van wieler tenues voor ‘sponsor verkoop’.
De STAP bracht € 1.225,- op en de TRAP € 1.645,-. Op 1 januari mochten we bij de nieuwjaarsduik
van ZLW € 750,- in ontvangst nemen. Van de SWO mars in Oostkapelle ontvingen we € 340,- en van
de Berner Sennen facebook groep € 619,-. De RABO clubkas leverde dit jaar € 572,- op. Diverse

giften en sponsoringen en de diverse markten zoals de traditionele weekmarkten in Ter Reede en de
Kerstmarkt brachten tezamen nog eens ongeveer € 3.617,- op. Opvallend daarbij is de grote
opbrengst van boekverkoop dit jaar: € 2.246,-! Tenslotte dienen de geweldige donaties ter
gelegenheid van het afscheid van Marcel Oonk als notaris vermeld te worden: 6.245,- in totaal!
Op 1-1-2019 waren de bezittingen (lopende rekening/spaarrekening) € 19.035,18, op 31-12-2019 was
dit gegroeid tot € 34.048,02.
Financieel verslag Stichting ALS Zeeland 2020
Staat van Baten en Lasten boekjaar 2020
2020
Baten
Grote Activiteiten
Donaties en prive acties
Totaal
Lasten
Lidmaatsch. Wandelbond
Kosten website ed
Printkosten

2.227,3.263,5.490,-

364,84,32,480,5010,-

Bedrijfsresultaat
Rente baten
Bankkosten

2,-119,-117,-

Resultaat

4.893,-

Toelichting
Terwijl het boekjaar 2020 leekt te beginnen als een gewoon actie-jaar, gooiden de beperkingen als
gevolg van de Corona pandemie in de loop van het jaar roet in het eten. Van de traditionele ALS
Zeeland activiteiten ging alleen de STAP in februari nog door waarna de verdere activiteiten voor een
belangrijk deel stil kwamen te liggen. Kleinere en privé acties liepen echter voor een deel wel door
waardoor aan het eind van het jaar toch nog van mooie inkomsten sprake was. In totaal bedroegen
de inkomsten € 5.490,- terwijl de kosten ongeveer € 599,- bedroegen en met name bestonden uit
bank- en website kosten en kosten lidmaatschap Wandelbond.
Op 1 januari mochten we bij de nieuwjaarsduik van ZLW weer € 750,- in ontvangst nemen. De STAP
leverde € 2.227,- en de RABO clubkas € 577,- op.
Dit betekent dat met allerlei acties waaronder (week)marktjes, privé initiatieven, donaties ed een
mooi bedrag van ongeveer € 1.337,- is opgehaald.
Op 1-1-2020 waren de bezittingen (lopende rekening/spaarrekening) € 34.048,02, op 31-12-2020 was
dit gegroeid tot € 38.940,90

