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Vrienden van Dignis 
Jaarverslag 2017 

 

Jaaroverzicht 2017 

 

 

Resultaat 
We zijn in 2017 begonnen met een bedrag van € 384.899,95 en geëindigd op het bedrag van  

€ 357.880,21. We hebben een bedrag van € 46.773,61 uitgegeven. Hierin is opgenomen een bedrag 

van € 4.794, dat teveel is uitgegeven aan een belevenistafel voor het Heymanscentrum. In 2018 

wordt dit bedrag teruggestort op de rekening van de Vriendenstichting. Derhalve hebben we voor 

2017 daadwerkelijk ruim € 42.000 uitgegeven.  

In het afgelopen jaar liep binnen Stichting Dignis het project ‘Een mooie dag’. Wij hebben vaak een 

deel betaald van veel aanvragen van locaties die door dit project zijn gehonoreerd. We hadden een 

bedrag van € 70.000 bestemd voor uitgaven in 2017. Mede door de financiering via het project ‘Een 

mooie dag’, waarvoor ruim € 70.000 beschikbaar was, is de teller bij de Vriendenstichting op € 

42.000 blijven staan.  

In dit jaaroverzicht is goed te zien hoe de bedragen die gericht zijn gedoneerd per onderdeel zijn 

geoormerkt.   

  

jaaroverzicht 2017 opmerking bedrag saldo inkomsten uitgaven resultaat

saldo

dignis algemeen 228.868,17 61,50 -831,70 228.097,97

t holthuys 37.948,75 400,00 38.348,75

de Enk 11.531,72 4.012,50 -4.855,07 10.689,15

heymanscentrum/da costa 450,00 -8.912,99 -8.462,99

veldspaat 450,00 -6.734,50 -6.284,50

blauwbörgje 450,00 450,00

diamant/gabriël 400,00 -2.000,00 -1.600,00

wiekslag 51.195,99 400,00 51.595,99

bernlef 269,09 400,00 -50,00 619,09

duinstee 54.126,87 400,00 -7.803,77 46.723,10

oosterparkheem 400,00 400,00

hamrikheem 959,36 400,00 -190,45 1.168,91

vriendenbus 8.427,50 -11.169,46 -2.741,96

bestuurskosten -1.177,84 -1.177,84

bankkosten -194,33 -194,33

rente 1.690,37 1.690,37

donaties 1.412,00 1.412,00

vrijwilligers -2.853,50 -2.853,50

0,00

totaal 19.753,87 -46.773,61

totaal plus saldo 384.899,95 19.753,87 -46.773,61 357.880,21
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Uitgaven locaties 
In 2017 zijn de volgende uitgaven voor de locaties gedaan: 

De Enk   Clowns optredens      
   Windscherm (medefinanciering) 
   Tandemfiets 
   Fietstaxi bij fietsvierdaagse  totaal  - 4.855,07 
 
Bernlef    Bijdrage kerstdiner vrijwilligers    -      50,00 
    
Veldspaat   Duo-fiets 
   Clowns optredens   totaal  - 6.734,50 
 
Heymanscentrum Twee belevenistafels (medefinanciering) ¹  - 8.912,99  
 
Duinstee   Belevenistafel      - 7.803,77 
 
Gabriël   Kerstdiner en circus     - 2.000,00  
 
Hamrikheem  Familiedag      -    190,45  
          -------------- 
Totaal              -30.546,78 
 
¹ Een bedrag van € 4.794 is ten onrechte uitgegeven. Project ‘Een mooie dag’ heeft de tweede tafel helemaal 
gefinancierd. Dit bedrag wordt teruggestort in 2018. 

 
 

Vrijwilligers 
De vrijwilligers hebben dit jaar een oorkonde en medaille ontvangen voor hun inzet, samen met een 

koek. De kosten voor het drukken van de oorkondes, maken van de medailles en de aanschaf van de 

koek kwamen in totaal op € 2.853,50. 

 

Kosten en opbrengsten Vriendenbus 
inkomsten  uitgaven  

donatie  5.505,00 leasecontract  7.641,12 

incasso      817,50 brandstof  2.456,13 

kas  2.105,00 onderhoud  1.072,21 

totaal 8.427,50  11.169,46 

resultaat -2.741,96   

 
We hebben een mooi resultaat behaald zowel wat betreft de kosten als de opbrengsten van de 

Vriendenbus. Vorig jaar hebben we ruim € 8.000 ontvangen. Naast de bedragen van onze particuliere 

donateurs hebben we eenmalig een donatie van € 5.000 ontvangen van een fonds, dat niet met 

name genoemd wil worden. We zijn al onze donateurs zeer dankbaar.  

Er waren gelukkig weinig onderhoudskosten aan de Vriendenbus. De brandstofkosten zijn niet erg 

toegenomen. Hoewel we tevreden zijn over het gebruik van de bus door de locaties, willen we 

volgend jaar toch proberen het gebruik te intensiveren.  

In bijlage 1 vindt u een toelichting op het gebruik van de Vriendenbus.  
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Bestuurskosten 
Dit jaar hebben we € 1.177,84 uitgegeven aan bestuurskosten:  

Representatie -    227,20 

Reiskosten -      88,79 

Drukkosten folders -    854,35 

Kamer van Koophandel -        7,50 

Totaal - 1.177,84 

 

Daarnaast is er een eenmalige storting geweest voor onderhoudskosten van materieel van € 770,20. 

Dit bedrag is geboekt bij Dignis algemeen.  

Inkomsten 
Naast de inkomsten van de Vriendenbus hebben we dit jaar de volgende donaties gekregen: 

Een bedrag van € 4.400 van de Protestants Christelijke Stichting Financiële Ondersteuning, 

geoormerkt per organisatie-eenheid. 

Bij vier organisatie-eenheden, te weten Heymanscentrum, Veldspaat en ‘t Blauwbörgje zijn gerichte 

donaties gegeven van € 50 euro.  

De Enk heeft veel cofinanciering geregeld bij andere fondsen en heeft meerdere gerichte donaties 

van particulieren ontvangen; in totaal € 3.612,50. Een deel daarvan is geoormerkt voor een aanschaf 

van een belevenistafel.  

Ten slotte heeft het uitstaande kapitaal € 1.690,37 rente opgeleverd. 
 

Werkwijze 
We zijn in 2016 als bestuur vier maal bijeen geweest op 15 februari, 30 mei, 31 oktober en  

18 december. In deze vergaderingen zijn de werkwijze van het bestuur en de toewijzingen van de 

gelden in besluiten vastgelegd. 

Grote dankbaarheid hebben we voor de medewerking van stichting Dignis. Wij mochten gebruik 

maken van vergaderlocaties en krijgen veel ondersteuning van het secretariaat in de persoon van 

mevr. J. Valk. 

Het bestuur van de Stichting Vrienden van Dignis bestond in 2017 uit de volgende personen: 
De heer Y.J. Bouma, lid 
Mevr. H.F. Kinds-Bos, tot mei 2017 
De heer W.H. Everts, secretaris 
De heer H.E. Waalkens, penningmeester 
De heer J.A.L. de Keijzer, voorzitter 

 De heer K. Sportel, lid vanaf september 2017 

Samenvatting 
We hebben dit jaar weer een zeer mooi resultaat geboekt. We hebben € 44.569,74 aan het door ons 

ten doel gestelde bedrag aan doelsubsidies uitgegeven. Ruim een kwart daarvan was voor de 

Vriendenbus.  

Aan overheadkosten hebben we dit jaar € 1.177,84 uitgegeven. Dat is in totaal 2,5 % van onze totale 

uitgaven. 

We danken al onze donateurs voor de € 18.000 die we hebben mogen ontvangen. 

Groningen, februari 2018 

 



Stichting Vrienden van Dignis.jaarverslag 2017.versie 3 (20180308)   Vastgesteld 4 
 

Bijlage 1 

Gebruik van de Vriendenbus 
Stichting Vrienden van Dignis leaset de Vriendenbus van het Nationaal Ouderenfonds. Het doel is dat 
cliënten van Dignis met deze Vriendenbus uitstapjes kunnen maken. Ze kunnen de uitstapjes alleen 
maken samen met familieleden en/of andere cliënten. Een dagje naar Lauwersoog, een bezoek aan 
een tuincentrum of een kijkje nemen in het museum, het is mogelijk met de Vriendenbus. 
 

Kosten 

Voor de Vriendenbus worden jaarlijks kosten gemaakt. Het betreft leasekosten, brandstofkosten en 
enkele kleine incidentele (bv wasstraat) kosten.  
 
Leasekosten: 
Deze bedragen op jaarbasis € 7.641,12. 
 
Brandstofkosten: 
Maandelijks wordt een vast bedrag (€ 251,08) betaald voor de tankpas van Noordlease BV. 
Deze voorschotten worden in een later stadium verrekend met de daadwerkelijk gemaakte 
brandstofkosten. 
De werkelijk gemaakte brandstofkosten over 2017 bedragen € 2.456,13. 
 
Incidentele kosten: 
Deze kosten hebben met name betrekking op de kosten van de autowasstraat en kleine auto 
benodigdheden. Ze zijn te marginaal om nader te specificeren. 
 

Enkele cijfers  

De cijfers hebben betrekking op het boekjaar 2017 

Omschrijving Aantal Opmerkingen 

Aantal ritten 191 Grootste afnemers: 
Heymanscentrum 27% 
Veldspaat en Enk 16% 

Giften € 8.427,50  Waarvan € 2.134,40 
rechtstreeks aan de chauffeurs 
betaald 

Giften per rit € 11,17  = € 2.134,40 / 191 ritten 

Passagiers 687  

Passagiers per rit 3,6 = 687 p / 191 ritten 

Kilometers 19.151  

Kilometers per rit 100,27  = 19.151 km / 191 ritten 

Getankte liters brandstof 1.907,67  

Brandstof verbruik 1 : 10,04 = 1.907,67 liter /19.151 km   
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