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Voorwoord van de voorzitter 

 

Ook 2019 was een jaar met vele activiteiten. In de Oranjeweek hebben we weer in 

samenwerking met SNOF een pubquiz en een bingo-avond georganiseerd. Dit jaar de 

pubquiz met vragen over Nieuwkoop en de bingo met een eigen Bingoverhaal en een mooie 

hoofdprijs. 

De keezdrives, die het gehele jaar door georganiseerd werden, waren een groot succes!. Ons 

doel “Samen Varen” is naar alle tevredenheid gerealiseerd. Alles is boven verwachting 

gegaan. Mede door alle donaties, sponsoren en hulp van alle vrijwilligers. 

Vier dames van GDD zijn tijdens de vaarweek een middag aan boord geweest en hebben het 

reilen en zeilen daar bekeken. Zij vonden het heel indrukwekkend en zijn zeer enthousiast. 

Inmiddels zijn zij benaderd door “Samen Varen” om in 2020 als vrijwilliger mee te gaan 

1.  Verslag van het bestuur 

 

Het bestuur heeft in 2019 tien keer vergaderd. Er is zelfs in Beesd vergaderd, met 

overnachting. Er heeft in 2019 een bestuurswisseling plaatsgehad : M. Oudshoorn is 

uitgetreden als voorzitter en D. Maarsseveen toegetreden als bestuurslid. 

L. van Raaijen is unaniem gekozen tot voorzitter. 

Personen en bedrijven kunnen nog steeds Vriend Van worden door keuze te maken tussen 

vier verschillende bijdragen: goud, zilver, brons en platina. De soort staat voor de hoogte 

van het te doneren bedrag. Vriend Van word je voor drie jaar en het gekozen geldbedrag 

wordt automatisch geïncasseerd. 

De naam van personen en bedrijven die Vriend van worden,  wordt ook vermeld op het 

naambord Vrienden Van! 

 

1.2  Activiteiten 

 

Ons gekozen doel “Samen Varen ” is een schot in de roos geweest!. 

Wat een enthousiasme en betrokkenheid hebben we het gehele jaar gevoeld, ook door de 

organisatie Samen Varen. 

GoedeDoelenDag Nieuwkoop heeft het gehele jaar diverse activiteiten georganiseerd om een 

mooi bedrag te kunnen realiseren.  Diverse keezdrives, in Nieuwkoop maar ook helemaal in 

Appeltern. Keezen is een spel voor jong en oud, dat lijkt op Mens erger je niet. 

In de tent van de SNOF (Nieuwkoops Oranje Feestweek) heeft GoedeDoelenDag Nieuwkoop 

wederom twee avonden mogen organiseren: een bingo en een pubquiz. De tent was beide 

avonden goed gevuld en de opbrengst mocht er ook zijn.  

We hebben “Levend Keezen” georganiseerd in het kader van vijf jaar Jumbo Sponsoractie en 

we stonden op de Kerstmarkt van Gemeente Nieuwkoop in Ter Aar. 

Van Rabo Clubsupport mochten we in november een mooi bedrag in ontvangst nemen. 

 

 

En dan op 23 juni, met temperaturen van rond de dertig graden, onze jaarlijkse 

GoedeDoelenDag, bij en in Sportcentrum Nieuwkoop. 

Voor jong en oud was er wat te doen: bridge, tennis, fitchallenge, hoelahoep, springkussen, 

autopuzzeltocht, en twee fietstochten met aansluitend een overheerlijk buffet met muzikale 

omlijsting van PJ van Helemaal Top. Als afsluiting van de dag was er een verloting met 

prachtige prijzen die alle geschonken zijn door betrokken ondernemers uit Nieuwkoop e.o. 

Na afloop blijkt het niet alleen een   
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2.  Toekomst 

 

Voor het jaar 2020 zet Stichting GoedeDoelenDag Nieuwkoop zich in voor 

zorgboerderij/kwekerij  De Paradijsvogelbloem in Ter Aar. 

De Paradijsvogelbloem is een kleinschalige zorgboerderij/zorgkwekerij voor jongeren en 

volwassen mensen met een beperking. Zij willen graag een speeltoestel voor buiten. 

De kinderen spelen nu in de kas, super fijn in de winter, maar zomers is het te warm. 

 

 

2.2  Activiteiten 

 

Voor 2020 staan er weer diverse activiteiten op het programma. 

We gaan door met de keezdrives, ook is Stichting GoedeDoelenDag in te huren om een 

keezavond te begeleiden, denk hierbij aan een personeelsfeest of een avond bij een 

sportvereniging.  

Tijdens de Oranjeweek wordt er een bingo en pubquiz georganiseerd in de tent van SNOF. 

Ook de jaarlijkse GoedeDoelenDag staat voor 14 juni weer op het programma.  

Op het moment dat het jaarverslag gemaakt wordt, weten we dat 2020 een jaar zal zijn, 

anders dan andere jaren door de Covid-19 pandemie. 

Bingo en pubquiz en ook onze GoedeDoelenDag op 14 juni kunnen daardoor niet doorgaan. 

 

3.  Organisatie 

 

Stichting GoedeDoelenDag Nieuwkoop  heeft sinds 2017 ANBI-status.  

Website:  www.goededoelendagnieuwkoop.nl 

Mail:  goededoelendagnieuwkoop@gmail.com 

RSIN nummer:865904387 

KvK nummer: 67266983 

 

3.1  Bestuur 

 

Voorzitter:   mevr. L. van Raaijen 

Penningmeester: mevr. M. Nieuwenhuizen 

Secretaris:   mevr. M. van Gellekom 

Bestuurslid:  mevr. M. Hoogeveen 

Bestuurslid:  mevr. I. Tensen 

Bestuurslid  mevr. D. Maarsseveen 

 

3.2  Werknemers 

Er zijn geen werknemers in dienst. De organisatie maakt gebruik van vrijwilligers.  

 

http://www.goededoelendagnieuwkoop.nl/
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3.3 Cijfers 

 
In november 2019 hebben we vijf dames mee mogen laten varen met de Stichting Samen 

Varen. 

 Stichting GoedeDoelenDag Nieuwkoop heeft uit de opgebouwde reserves een bijdrage van  

€ 2000,- gedaan voor de kosten van een HSTC behandeling van Dennis Verlaan. 

Voor het onderhoud van de Kwiek Beweegroute heeft Stichting GoedeDoelenDag € 1.000,- 

gereserveerd voor toekomstig onderhoud. Onderhoud bestaat uit het vervangen van 

markeringen en aanwijsborden. 

Voor het doel van 2020 hebben we eind 2019 een overlopende post van € 2.980,-. 
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4.  Jaarrekening 

 

Jaarrekening      
 

Activa    2019  2018 

Immateriële vaste activa      

Materiele vaste activa                    290                                
        200 

Vorderingen en overlopende activa     

 

Liquide middelen                 8.690  5.724 

Totale activa    8.980  5.924 

      

Passiva      

Reserves en fondsen                 2.000        

Onderhoud voorziening Kwiek route                                     1.000  1.000 

Voorziening Doel 2018 Kakelbont     4.924 

Voorziening Doel 2019 Samen Varen   3.000   

Overlopend Doel 2020   2.980   

      

Totale passiva    8.980  5.924 

      

Inkomsten      

Inkomsten GoedeDoelenDag   3.668  4.615 

Inkomsten Vriend Van   1.100  850 

Inkomsten Oranjeweek   3.061  1.865 

Inkomsten uit sponsoring / subsidies   2.500  3.006 

Inkomsten acties van derden   2.151  2.564 

Inkomsten uit Jumbo acties   1.006  696 

      

Totale inkomsten    13.486  13.595 

      

      

Bestedingen      

Kosten beheer en administratie   249                                                     124 

Besteed doelstelling GDD 2019   6.566                      

Besteed doelstelling GDD 2018               9.779 

Diverse kosten   966  551 

Kosten diverse activiteiten   121  711 

Toevoeging aan reserves                                       

Onttrekking aan reserves   2.000   

Totale kosten/bestedingen    9.902  11.125 

      

      

Resultaat Boekjaar   3.584  2.470 
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5.  Begroting 

 

 

Er is voor 2020 geen streefbedrag. De prijzen van een speeltoestel variëren van  € 1.000 tot € 10.000.  
Er zal  geprobeerd worden om zo veel mogelijk geld in te zamelen voor De Paradijsvogelbloem. 
 
Er zijn heel veel ondernemers en particulieren,  die het team van Stichting GoedeDoelenDag 
Nieuwkoop een warm hart toe dragen. Zij zijn de sponsors van het buffet, loterijprijzen, muziek, 
ruimtes en banen, gratis les, etc. etc. 
 
 


