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Voorwoord van de voorzitter 
 
In 2017 is alles naar wens verlopen.  Ons doel “Huize Kakelbont 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 
 
Huize Kakelbont heeft meerdere keren onze hulp gevraagd voor kleding en benodigdheden 
voor bestaande en nieuwe gezinsleden. Denk hierbij aan fietsen, wandelwagen, speelgoed en 
ga zo maar door. Op Facebook reageerde mensen direct enthousiast dat zij nog spullen over 
hadden als wij een beroep op hun deden.  
 
 

1.2  Activiteiten 
 
In het afgelopen jaar zijn er weer verschillende activiteiten georganiseerd op fondsen te 
werven voor het goede doel, de renovatie van de keuken van Huize Kakelbont. 
Naast de jaarlijkse GoedeDoelenDag, is er deelgenomen aan de sponsoractie van Jumbo 
Nieuwkoop, diverse flessenbonnenacties en is er een kraam van GoedeDoelenDag Nieuwkoop 
geweest tijdens de Koningsdagmarkt in Nieuwkoop. 

2.  Toekomst 
 
Voor het jaar 2018 zet Stichting GoedeDoelenDag Nieuwkoop zich om een “KWIEK 
Beweegroute” te realiseren voor de ouderen in de gemeente Nieuwkoop.  
In 2018 zal er gestart worden met  “Vrienden Van”. 
 

2.2  Activiteiten 
 
Voor 2018 staan er weer diverse activiteiten op het programma. 
In januari 2018 is er gestart met een spinning bij Robey’s Gym, gevolgd door een 
Keeztoernooi in maart.  
Met de Oranjeweek wordt er een Bingo en Pubquiz georganiseerd in de tent van SNOF. 
Ook de jaarlijkse GoedeDoelenDag staat voor augustus weer op het programma. 
 

3.  Organisatie 
 
Stichting GoedeDoelenDag Nieuwkoop  heeft sinds 2017 ANBI-status.  
Website:  www.goededoelendagnieuwkoop.nl 
Mail:  goededoelendagnieuwkoop@gmail.com 
RSIN nummer:865904387 
KvK nummer: 67266983 
 



4 

 

 

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.  
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4.  Jaarrekening 
 

Jaarrekening      
 

      
Activa    2017  2016 

Immateriële vaste activa      
Materiele vaste activa      
Vorderingen en overlopende activa      
Liquide middelen   7.448  4.745 

Totale activa    7.448  4.745 

      
Passiva      

Reserves en fondsen   940  200 

Voorziening Doel    6.508  4.545 

Langlopende schulden      
Kortlopende schulden      
Totale passiva    7.448  4.745 

      
Inkomsten      

Inkomsten GoedeDoelenDag   5.378  5.137 

Inkomsten uit diverse flessenacties   560   
Inkomsten acties van derden   986   
Inkomsten uit Jumbo acties   1.534   
Totale inkomsten    8.458  5.137 

      

      

Bestedingen      

Kosten beheer en administratie   303   
Besteed doelstelling GDD    377   
Diverse kosten   330  392 

Toevoeging aan reserves     200 

Onttrekking aan reserves      
Totale kosten/bestedingen    1.010  592 

      

      
Resultaat Boekjaar   7.448  4.545 
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5.  Begroting 
 
  
Om de KWIEK Beweegroute te kunnen realiseren is een bedrag nodig van € 9.655,00 
Door middel van flessenbonnenacties, bingo-avond, pubquiz, en uiteraard onze 
GoededoelenDag zal dit bedrag bij elkaar gekregen worden. 
Het streven is een minimum aan kosten te maken. 
Er zijn heel veel ondernemers en particulieren,  die het team van de GoedeDoelenDag 
Nieuwkoop een warm hart toedragen. 
Zij zijn de sponsors van het buffet, loterijprijzen, muziek, ruimtes en banen, gratis les, etc. 
etc. 
 
 
 
 


