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Voorwoord van de voorzitter 

 

2018 was een jaar met vele activiteiten, voor het eerst in de feesttent van Koningsweek 2 

avonden georganiseerd.  Er zijn Nieuwkoops Praatje Pot gemaakt voor de verkoop. In maart 

2018 een eerste keezavond georganiseerd, dit werd zo enthousiast ontvangen dat er eigen 

keezborden zijn gemaakt om meerdere keezavonden te gaan organiseren.            .            

Ons doel “De Kwiek Beweegroute” is naar alle tevredenheid gerealiseerd.                            

Alles is boven verwachting gegaan. Mede door alle donatie, sponsoren en hulp van alle 

vrijwilligers. 

1.  Verslag van het bestuur 

 

In 2018 zijn we gestart met het opzetten van Vriend Van GoedeDoelenDag Nieuwkoop. 

Personen en bedrijven kunnen Vriend Van worden door keuze te maken tussen 4 

verschillende bijdrage, goud, zilver, brons en platina. Er soort staat voor een bedrag. Vriend 

Van wordt je voor 3 jaar en het gekozen geldbedrag wordt automatisch geïncasseerd. 

Hiervoor is er een 7
e

 vrijwilliger voor bijgekomen. 

 

1.2  Activiteiten 

 

Ons gekozen doel “De Kwiek beweegroute” was hoog gegrepen, zoveel hadden we nog nooit 

bij elkaar hoeven op te halen. Er zijn hiervoor extra activiteiten georganiseerd. Zo is het idee 

ontstaan om een Nieuwkoops Praatje Pot zelf te gaan maken en deze te gaan verkopen.   

In maart 2018 voor het eerst een keezdrive georganiseerd. Een spel voor jong en oud, wat 

lijkt op mens erger je niet. De avond werd enthousiast ontvangen door de deelnemers. In 

november 2018 nogmaals zo een gezellige avond georganiseerd. 

Robey’s gym heeft zich ingezet met een spinning marathon, dit voor de sportievelingen onder 

ons. 

Begin 2018 werden we benaderd door de SNOF (Stichting Nieuwkoops Oranje Feestweek, zij 

wilden graag ook helpen. In de tent van de SNOF heeft GDD Nieuwkoop 2 avonden mogen 

organiseren, een bingo en een pubquiz. De tent was beide avonden goed gevuld en de 

opbrengst mocht er ook zijn. De kosten zijn een aandachtspunt voor 2019. 

En dan op 25 augustus onze jaarlijkse GoedeDoelenDag, de bridgers waren de grootste 

groep aanwezigen, zo was er ook weer spinnen, tennis, fitwallk. Nieuw in 2018 de fietstocht 

en Nieuwkoops Hoelahoep wedstrijd. Jammer van het weer maar het was weer een zeer 

geslaagde dag. 

 

2.  Toekomst 

 

Voor het jaar 2019 zet Stichting GoedDoelendag Nieuwkoop zich in voor “Samen Varen” 

Dit is een stichting die vrouwen met of herstellend van borstkanker die in een financieel of 

sociaal isolement zijn gekomen een weekje laten meevaren op de Prins Willem Alexander. 

Stichting GoedeDoelenDag Nieuwkoop gaat zicht inzetten voor vrouwen uit de gemeente 

Nieuwkoop. Deze vrouwen mogen op kosten van GoedeDoelenDag Nieuwkoop in november 

2019 een week mee gaan varen. 
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2.2  Activiteiten 

 

Voor 2019 staan er weer diverse activiteiten op het programma. 

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

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

sportvereniging. 

Met de Oranjeweek wordt er een Bingo en Pubquiz georganiseerd in de tent van Snof. 

Ook de jaarlijkse GoedeDoelenDag staat voor 23 juni weer op het programma. Nieuw dit jaar 

is de autopuzzelrit welke op de GoedeDoelenDag gereden kan worden. 

 

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 

 

Het bestuur bestaat uit de volgende personen. Er zijn het afgelopen jaar geen wisselingen 

geweest. Het bestuur is onbezoldigd voor hun werkzaamheden.  

 

Voorzitter:   mevr. M. Oudshoorn 

Penningmeester: mevr. M. Nieuwenhuizen 

Secretaris:   mevr. M. Gellekom 

Bestuurslid:  mevr. M. Hoogeveen 

Bestuurslid:  mevr. L. van Raaijen 

Bestuurslid:  mevr. I. Tensen 

 

 

3.2  Werknemers 

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

 

3.3 Cijfers 

De keuken van Huize Kakelbont heeft minder gekost dan eerder was afgesproken. De 

installateur heeft zijn uren niet berekend waardoor Stichting GoedeDoelenDag € 2.453 heeft 

kunnen besteden voor de aanleg Kwiek Beweegroute. 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. 

  

http://www.goededoelendagnieuwkoop.nl/
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4.  Jaarrekening 

 

Jaarrekening      
 

      
Activa    2018  2017 

Immateriële vaste activa      

Materiele vaste activa                    200   

Vorderingen en overlopende activa      

Liquide middelen                 5.724  7.448 

Totale activa    5.924  7.448 

      

Passiva      

Reserves en fondsen             940 

Onderhoud voorziening Kwiek route                                    1.000   

Voorziening Doel 2017     6.508 

Voorziening Doel 2018   4.924   

Langlopende schulden      

Kortlopende schulden      

Totale passiva    5.924  7.448 

      

Inkomsten      

Inkomsten GoedeDoelenDag   4.615  5.378 

Inkomsten Vriend Van   850   

Inkomsten Oranjeweek   1.865   

Inkomsten uit sponsoring / subsidies                 3.006                     986 

Inkomsten acties van derden                 2.564                                              560 

Inkomsten uit Jumbo acties   696                  1.534 

Totale inkomsten    13.595  8.458 

      

      

Bestedingen      

Kosten beheer en administratie   124                     303 

Besteed doelstelling GDD 2017                        377 

Besteed doelstelling GDD 2018   9.779   

Diverse kosten   551  330 

Kosten diverse activiteiten   711   

Toevoeging aan reserves      

Onttrekking aan reserves      

Totale kosten/bestedingen    11.125  1.010 

      

      

Resultaat Boekjaar   2.470  7.448 
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5.  Begoting 

 

 

Er is voor 2019 geen streefbedrag. Het is bekend hoeveel het kost om één vrouw mee te laten varen 
op de boot van Samen Varen. Op dit moment is het nog niet bekend of er vrouwen in de gemeente 
met of herstellend van borstkanker zijn en die ervoor in aanmerking komen. Maar er zal  geprobeerd 
worden om zo veel mogelijk geld in te zamelen voor Samen Varen. 
Er zijn heel veel ondernemers en particulieren,  die het team van de Goededoelendag Nieuwkoop 
een warm hart toe dragen. Zij zijn de sponsors van het buffet, loterij prijzen, muziek, ruimtes en 
banen, gratis les, etc. etc. 
 
 


