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In 2017 leefde 5,1 procent van de ouderparen met uitsluitend minderjarige kinderen 
minstens een jaar onder de lage-inkomensgrens. Onder eenoudergezinnen met 
minderjarige kinderen is dat percentage aanzienlijk hoger, namelijk bijna 22 pro-
cent. In totaal groeiden ruim 277.000 minderjarige kinderen in 2017 op in een huis-
houden met een laag inkomen. 

Het percentage huishoudens dat langdurig (minstens vier jaar) onder de lage-in-
komensgrens leeft, is eveneens iets gestegen van 3,2 procent in 2016 naar 3,3 
procent in 2017 (Centraal Bureau voor de Statistiek, 2018).

Laag inkomen kwam ook in 2017 het meest voor bij eenoudergezinnen met uitslui-
tend minderjarige kinderen. Van deze gezinnen had bijna een kwart (22 procent) 
een inkomen onder de lage-inkomensgrens (Centraal Bureau voor de Statistiek, 
2018).
Bron: https://www.nji.nl/nl/Databank/Cijfers-over-Jeugd-en-Opvoeding/Cij-
fers-per-onderwerp-Armoede-in-gezinnen
    
In 2017 leefde ruim 277 duizend minderjarige kinderen in een huishouden met een 
laag inkomen, duizend minder dan een jaar daarvoor. Het gaat om 8,5 procent van 
alle minderjarige kinderen. Bijna 110 duizend minderjarige kinderen (3,5 procent) le-
ven langdurig in een gezin met een laag inkomen (Centraal Bureau voor de Statis-
tiek, 2018).
Hoe langer een gezin geldgebrek heeft, des te groter is de kans op nadelige ge-
volgen voor het welbevinden en de ontwikkeling van de kinderen. De problemen 
variëren van sociale uitsluiting tot psychische problemen. Wie als kind met geldzor-
gen wordt geconfronteerd, loopt bovendien meer risico om op latere leeftijd in een 
vergelijkbare situatie terecht te komen.

Inleiding: 
Armoede in Nederland
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Viktor Vitamientje wil ouders in geldnood helpen 
om hun kinderen toch een gezonde toekomst te 
kunnen bieden. We vinden dat ieder kind recht 
heeft op voldoende vitamines waarmee het fysiek 
en geestelijk gezond kan opgroeien. 

Doelstellingen  
    

Viktor Vitamientje heeft op de lange termijn het 
doel dat zoveel mogelijk ouders die leven in een 
huishouden dat moet rondkomen van een laag 
inkomen, hun kinderen een gezonde dagelijkse 
verse fruit- en groente traktatie kunnen bieden. 
Om ervoor te zorgen dat deze kinderen voldoende 
vitamines binnenkrijgen, voorziet Viktor 
Vitamientje deze gezinnen wekelijks van gratis 
groente en fruit. 
     

Doelgroep    
  

Viktor Vitamientje richt zich op gezinnen met 
kinderen van 6 maanden tot 16 jaar wiens ouders 
leven in een huishouden dat moet rondkomen van 
een laag inkomen.

   

Missie

Visie

Viktor Vitamientje vindt dit zorgwekkend en wil 
deze kinderen een beetje helpen met een gezond 
tussendoortje of groente bij de avondmaaltijd. 
Want ieder kind, ongeacht de sociale 
omstandigheden, heeft recht op voldoende 
vitamines waarmee het fysiek en geestelijk gezond 
op kan groeien.

Viktor Vitamientje wil ervoor zorgen dat ook de 
ouders die moeten rondkomen van een inkomen 
om of nabij het wettelijk sociaal minimum, hun 
kinderen een gezonde toekomst kunnen bieden. 
Om ervoor te zorgen dat deze kinderen voldoende 
vitamines binnenkrijgen, voorziet Viktor Vitamientje 
deze gezinnen wekelijks van gratis groente en fruit.
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Ontstaansge-
schiedenis 
Stichting 
Viktor 
Vitamientje

Oprichter Radka Kuijpers kwam in 2015 in contact 
met een jong gezin met een zoontje die moesten 
rondkomen van €85 per week. Daardoor kochten 
ze vaak goedkope, minder gezonde producten en 
kreeg hun zoon onvoldoende vitamines. Radka 
voelde zich bewogen door hun situatie en besloot 
om hen wekelijks te ondersteunen met een 
groente- en fruitpakket. Met Stichting Viktor 
Vitamientje wil zij dat voor meer mensen in dezelf-
de situatie mogelijk maken.   
 

Werkwijze

Via internet kunnen gezinnen of hulpverleners of 
andere mensen in hun omgeving zich aanmelden 
met een online formulier voor het wekelijkse 
gratis groente en fruit. Viktor Vitamientje neemt 
vervolgens contact op met het gezin en maakt 
een afspraak om langs te komen. Een vrijwilliger 
van stichting Viktor Vitamientje maakt dan kennis 
met het gezin en kijkt met hen naar ‘bewijs’ dat 
aantoont dat het gezin moet rondkomen van een 
inkomen om of nabij het wettelijk sociaal minimum 
en/of in aanmerking komen voor andere voorzie-
ningen.

Na een intakegesprek hoort het gezin of ze in 
aanmerking komt voor het wekelijkse gratis 
groente en fruit. Meestal binnen 1 week ontvangt 
de ouder een waardebon van een supermarkt 
naar keuze in zijn of haar buurt. Hiermee betalen 
ze hun wekelijkse groenten en fruit. Ter controle 
sturen ze ons een kassabon (of een foto ervan) per 
WhatsApp. 

Nadat de ouder 6 kassabonnen heeft ingeleverd 

bij de administratieve vrijwilligers en het is 6 weken 
geleden dat de laatste waardebon aan de ouder is 
gegeven, ontvangt het gezin een nieuwe 
waardebon (van supermarkten Jumbo, Plus, Dirk 
en Albert Heijn in de waarde van 60 euro of meer 
afhankelijk van het aantal kinderen) via een 
vrijwillige bezorger. 

Gezinnen krijgen 1 à 2 keer per jaar een vrijwilliger 
op bezoek die in gesprek gaat met het gezin om 
na te gaan hoe de hulp van Viktor Vitamientje 
ervaren wordt, of het gezin tevreden is met de 
administratieve afhandeling en of de stichting ook 
op andere manier kan helpen - met een luisterende 
oor, ervaring of advies.

Aan het eind van 2019 heeft Viktor Vitamientje 5 
vrijwilligers. 2 administrative krachten, 2 bezorgers 
en 1 vrijwilliger die de intake- en 
evaluatiegesprekken houdt.
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 Bestuursverslag 
    
Het Bestuur van Viktor Vitamientje bestaat uit 
Marleen Verhulst (secretaris), Marije Companjen 
(penningmeester) en Radka Kuijpers (voorzitter). 
Mirjam Borgdorff (penningmeester) heeft het be-
stuur in april 2019 verlaten.
De dagelijkse werkzaamheden worden uitgevoerd 
door Radka Kuijpers en Dorith Ravelli  voert back-
office werkzaamheden uit. Daarnaast werken er 
2 vrijwilligers op kantoor en 2 vrijwilligers doen 
intake- en evaluatiegesprekken.  
Stichting Viktor Vitamientje heeft de ANBI status.
      
Aan het begin van 2019 is ons klantenbestand dus-
danig vol dat alle beschikbare middelen ingezet zijn 
voor de gezinnen. We nemen de eerste 6 maanden 
geen nieuwe klanten aan. De administratie van 
meer dan 200 gezinnen beslaat onze werkuren 
volledig.

Bij de gezinnen die al vanaf 2016 ondersteund 
werden, is langzaam onze hulp afgebouwd.
Verder is er  besloten (en gecommuniceerd naar de 
klanten) om onze hulp aan een gezin maximaal 3 
jaar aan te bieden. 
Aan het eind van 2019 hebben we daarom ook bij 
de gezinnen die in het jaar 2017 klant zijn geworden 
onze hulp stopgezet, zodat we weer ruimte hebben 
voor nieuwe gezinnen.

Ons klantenbestand bestaat voornamelijk uit 
gezinnen die met hoge schulden zitten of met het 
inkomen op bijstandsniveau. 

We merken dat gezinnen waar ons hart naar uit 
gaat - gezinnen die het heel zwaar hebben door 
geen enkel inkomen - niet de weg naar Viktor Vita-
mientje kunnen vinden.
Om deze gezinnen te vinden hebben we een 
samenwerking met Leger des Heils en Stichting Ti-
mon gestart. Er komen een paar nieuwe gezinnen 
via deze instanties.

De oprichtster Radka Kuijpers geeft aan het eind 
van 2019 aan om in 2020 te willen stoppen met 
het dagelijks bestuur van de stichting. Er wordt 
daarom gezocht naar een directeur, een eerste 
betaalde kracht binnen de stichting.

Het jaar 2019 sluiten we af met 140 gezinnen die 
onze financiële hulp wekelijks ontvangen in de 
vorm van verse groente en fruit.

 

Fondsenwerving 
en communicatie

    
Stichting Viktor Vitamientje gebruikt haar website: 
www.viktorvitamientje.nl en facebook-pagina.
Op de website staan een aantal donatieopties. 
Men kan in 2019 eenmalig een zelfgekozen bedrag 
overmaken of wekelijks een gezin ondersteunen 
met €10, €15 of €20.
Men kan ook diverse producten kopen via de web-
shop en het uitgegeven bedrag verhogen met een 
zelfgekozen donatie. 

De sponsors hebben samen 70.779 euro gedo-
neerd. 

De bedragen die sponsors/donateurs geven, 
komen in 2019 volledig ten goede aan groente- en 
fruitpakketten. De donaties worden gebruikt voor 
het aankopen van waardebonnen van diverse 
supermarkten, voor kosten die vrijwilligers met zich 
mee brengen en voor drukwerk als enveloppen en 
briefpapier. 

Ondersteuning 
2019

209 gezinnen ontvangen aan begin van 2019 een 
waardebon om gratis groente en fruit.
Aan het eind van 2019 zijn dat 140 gezinnen.
Het bestuur keurt de jaarrekening goed. 
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Bijlage 1:  Financieel 
verslag 2019
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       Stichting Viktor Vitamientje 

t.a.v. het bestuur 
       Kerkstraat 27 
       3171 GD  POORTUGAAL  
     
 
 
 

Capelle aan den IJssel, 16 juni 2020  
 
Geacht bestuur, 
 
Hiermede berichten wij u over de door ons verrichte werkzaamheden. 
 
1. Opdracht 
 
Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2019 alsmede de overige gegevens van de stichting Viktor 
Vitamientje te Rotterdam samengesteld, een en ander op basis van de ons verstrekte gegevens en in overeenstemming 
met algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving en met de wettelijke bepalingen inzake de 
jaarrekening zoals opgenomen in Titel 9 Boek 2 Burgerlijk Wetboek. 
 
In dit financieel verslag 2019 is naast de financiële positie en enige beknopte analyses van de resultaten, de 
jaarrekening 2019 opgenomen.  
 
2. Financiële positie 
 
Ter verkrijging van een inzicht in de financiële positie van de stichting verstrekken wij het navolgende overzicht, 
gebaseerd op de gegevens uit de jaarrekening. 
 
    
    
  31-12-2019  31-12-2018 
  __________  __________ 
  €  € 
  __________  __________ 
Middelen op lange termijn: 
Continuïteitsreserve   8.432  5.946 
 
Vastgelegd op lange termijn:    
Materiële vaste activa  -  - 
  __________  __________ 
 
Werkkapitaal  8.432  5.946 
  ==========  ========== 
 
Kortlopende schulden  118  249 
  __________  __________ 
 
  8.550  6.195 
Aangewend voor: 
 
Vorderingen  100  251
     
Liquide middelen  8.450  5.944 
  __________  __________ 
 
Saldo beschikbare middelen  8.550  6.195 
  ==========  ========== 

  FINANCIEEL VERSLAG 2019
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3. Resultaten 
  Realisatie 2019  Begroot 2019 
 ________________________________________________  
 
 € % € % 
  
Giften van particulieren  64.769 92% 91.174) 100% 
Giften van organisaties/bedrijven  6.010 8% ) 0% 
Rentebaten - 0% - 0% 
 __________ __________ __________ __________ 
 
Som der baten 70.779 100% 91.174 100% 
 __________ __________ __________ __________
   
 
Besteed aan doelstelling 66.587 98% 90.733 99% 
Organisatiekosten 1.706 2% 441 1% 
Rentelasten en overige lasten - 0% - 0% 
 __________ __________ __________ __________ 
 
Som der lasten 68.293 100% 91.174 100%
  
 __________ __________ __________ __________ 
 
Saldo 2.486  -  
 ==========  ==========  
 
 
3.1 Resultaatanalyse 
 
Het verschil tussen de realisatie en de begroting over het jaar 2019 kan als volgt worden toegelicht: 
 
            € 
 __________ 
 
Factoren waardoor het resultaat lager is dan de begroting: 
 
Lagere giften - 20.395 
Hogere organisatiekosten - 1.265 
 __________ 
  
 - 21.660 
 __________ 
           
  
Factoren waardoor het resultaat hoger is dan de begroting: 
 
Lagere lasten doelbesteding  24.146 
 __________ 
 __________ 
 
 24.146 
 __________ 
 
Per saldo ontstaat een hoger dan begroot resultaat 2.486 
 ========== 
 
 
 
 
3.2 Toelichting resultaatanalyse 
 
Algemeen 
 
Het jaar 2019 wordt afgesloten met een resultaat van € 2.486. 
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A. Balans per 31 december 2019 
(Na voorstel resultaatbestemming) 

 
Stichting Viktor Vitamientje 

 
 
  2019  2018 
 ____________________ ____________________ 
    €    € 
 ____________________ ____________________ 
 
 
ACTIVA 
 
Vaste activa 
 
❑ Kantoorinventaris -  - 
 _______  _______ 
 
Totaal vaste activa  -  - 
 
 
 
Vlottende activa 
 
Vorderingen en overlopende activa 
 
❑ Vorderingen en overlopende activa 100  251 
 ________  ________  
   
     
Liquide middelen 
     
 
❑ Liquide middelen 8.450  5.944 
 _______  _______ 
 
Totaal vlottende activa  8.550  6.195 
 ________ ________ 
 
Totaal activa  8.550  6.195 
  ========  ======== 
 
 
 
 
 
  2019  2018 
 ____________________ ____________________ 
 €    € 
 ____________________ ____________________ 
 
 
PASSIVA 
 
Reserve 
 
❑ Continuïteitsreserve  8.432  5.946 
 _______  _______ 
 
  8.432  5.946 
 
 
Kortlopende schulden en  overlopende passiva 
 
❑ Crediteuren 118  249 
❑ Overige schulden en overlopende passiva -  - 
 _______  _______ 
 
  118  249 
  ________  ________ 
 
Totaal  8.550  6.195 
  ========  ======== 
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B. Staat van baten en lasten over 2019 
 

Stichting Viktor Vitamientje 
     
    
  2019 Begroot 2018
  
  __________ __________ __________ 
  € € € 
  __________ __________ __________ 
 
Baten 
Giften van particulieren  64.769 - 57.334 
Giften van organisaties/bedrijven  6.010 - 15.260 
Rentebaten  - - - 
  __________ __________ __________ 
 
Som der baten  70.779 91.174 72.594 
  __________ __________ __________ 
 
Lasten           
Besteed aan doelstelling  66.587 90.733 66.203 
Organisatiekosten  1.706 441 2.504 
Rentelasten  - - - 
  __________ __________ __________ 
 
Som der lasten  68.293 91.174 68.707 
  __________ __________ __________ 
 
 
Resultaat  2.486 - 3.887 
  ========== ========== ========== 
 
 
Toekenning/onttrekking aan: 
Continuïteitsreserve  2.486 - 3.887 
  ========== ========== ========== 
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C.a. Toelichting op algemene zaken 
 

   
 
 
1.  Algemeen 
 
De stichting is opgericht op 25 juni 2015.  
 
2. Doelstelling  
 
De stichting heeft als doel het verzorgen van groente en fruit voor ieder kind met ouders in (geld)nood en het verrichten 
van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. 
Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen die deel uitmaken van de organisatie. 
De Stichting beoogt het algemeen nut en heeft geen winstoogmerk. 
  
 
3.  Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 
 
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten worden slechts verantwoord 
voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd.  
Lasten en risico’s die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden verantwoord indien zij voor het 
opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. 
 
Actie-opbrengsten worden verantwoord in het jaar waarop de bijdrage betrekking heeft. Nalatenschappen worden 
verantwoord in het boekjaar waarin de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. 
 
De overige baten worden verantwoord in het jaar waarin de baten worden ontvangen. 
 
De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen aanschafwaarde, verminderd met lineair berekende afschrijvingen 
bepaald op basis van de verwachte economische levensduur. 
Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikname. Jaarlijks wordt beoordeeld of er sprake is van een 
bijzondere waardevermindering. 
 
De grondslagen voor de financiële verslaggeving zijn niet gewijzigd.  
 
 
4.  Reserve 
 
De reserve wordt gedefinieerd als de som van de bezittingen minus de som van de verplichtingen met het oogmerk de 
continuïteit van de Stichting te dienen. 
 



www.viktorvitamientje.nl 16

  JAARREKENING 2019

                                                                 -9- 

 
 

  C.b. Toelichting op de balans 
 

  Stichting Viktor Vitamientje 
 
 
 
 
 
 
Materiële vaste activa 
 
Het verloop van de materiële vaste activa gedurende het boekjaar is als volgt: 
    
   Kantoor- 
   Inventaris Totaal 
   __________ __________ 
 
 
Boekwaarde per 1 januari   - - 
Aanschaffingen   - - 
Afschrijvingen   - - 
   __________ __________ 
 
Boekwaarde per 31 december   - - 
   ========== ========== 
 
 
    
 
 
 
De materiële vaste activa worden aangewend voor de bedrijfsvoering. Investeringsuitgaven groter dan € 450,- worden 
geactiveerd. Alle investeringen worden in 5 jaar (20% per jaar) afgeschreven. 
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C.b. Toelichting op de balans 
 

  Stichting Viktor Vitamientje 
 
 
 
 
 
 
  2019        2018 
  __________  __________ 
  €  € 
  __________  __________ 
 
Vorderingen en overlopende activa  
 
Nog te ontvangen giften  -  - 
Nog te ontvangen rente  -  - 
Overige vorderingen en overlopende activa  100  251 
  __________  __________ 
 
  100  251 
  ==========  ========== 
 
 
 
Liquide middelen 
 
Kas  -  - 
NL02 RABO 0305 1202 12     8.450  5.944 
  __________  __________ 
 
  8.450  5.944 
  ==========  ========== 
 
 
Reserve 
 
 
Continuïteitsreserve 
Stand per 1 januari  5.946  2.059 
Resultaatbestemming  2.486  3.887 
  __________  __________ 
 
Stand per 31 december  8.432  5.946 
  ==========  ========== 
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  C.b. Toelichting op de balans 
 

  Stichting Viktor Vitamientje 
 

 
 
 
 
 
 
Conform de VFI-richtlijn “Financieel Beheer Goede Doelen” mag een continuïteitsreserve worden aangehouden van 
maximaal 1,5 maal de jaarlijkse kosten van de werkorganisatie. 
Het Bestuur acht de vorming van een continuïteitsreserve noodzakelijk voor de dekking van de risico’s op korte termijn 
en om zeker te stellen dat Viktor Vitamientje ook in de toekomst aan haar verplichtingen kan voldoen. 
 
De hoogte van de kosten van de werkorganisatie zijn als volgt berekend: 
        2019  2018
  
  __________  __________
  
  €  €
  
  __________  __________ 
 
Personeelskosten    - 
Huisvesting kosten  -  - 
Marketing- & Communicatiekosten    -  1.021 
Algemene organisatiekosten  1.706  1.483 
  __________  __________ 
 
Totaal  1.706  2.504 
  ==========  ========== 
 
X 1.5  2.559  3.756 
  ==========  ========== 
 
De continuïteitsreserve blijft net niet binnen de grenzen van de VFI-richtlijn “Financieel Beheer Goede Doelen” 
 
 
Kortlopende schulden 
 
Crediteuren  118  251 
  ==========  ========== 
 
 
Overige schulden en overlopende passiva 
 
Nog te betalen algemene organisatiekosten  -  - 
Nog te betalen marketingkosten  -  - 
Vooruit ontvangen bedragen  -  -
  
  __________  __________ 
 
  -  - 
  ==========  ========== 
 
Niet in de balans opgenomen verplichtingen 
 
De Stichting heeft geen verplichtingen die niet uit de balans blijken. 
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  C.c. Toelichting op de staat van baten en lasten 
 

  Stichting Viktor Vitamientje 
 
 
 
 
 
 
  2019 Begroot 2018
  
  __________ __________ __________
  
   € €
  
  __________ __________ __________ 
 
Giften van particulieren  64.769 91.174( 57.334 
Giften van organisaties/bedrijven  6.010     ( 15.260 
Rentebaten  - - - 
  __________ __________ __________ 
 
Som der baten  70.779 91.174 72.594 
  ========== ========== ========== 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kosten met betrekking tot doelstelling  66.587 90.733 66.203 
  __________ __________ __________ 
 
Besteed aan doelstelling  66.587 90.733 66.203 
  ========== ========== ========== 
 
Algemene organisatiekosten 
 
 
    
Personeelskosten    
Opleidingskosten personeel  - - - 
  __________ __________ __________ 
 
  - - - 
  ========== ========== ========== 
 
 
 
Huisvestingskosten 
Huur- en servicekosten  - - - 
Energie  - - - 
Schoonmaakkosten  - - - 
Overige huisvestingskosten  - - - 
  __________ __________ __________ 
 
  - - - 
  ========== ========== ========== 
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C.c. Toelichting op de staat van baten en lasten 
 

  Stichting Viktor Vitamientje 
 
 
 
 
  2019 Begroot 2018
  
  __________ __________ __________ 
   € € 
  __________ __________ __________ 
 
 
Marketing- & Communicatiekosten  
Reclame/advertentiekosten  - - 821 
Congressen  - - - 
Overige marketing & communicatiekosten   - - 200 
  __________ __________ __________ 
 
  - - 1.021 
  ========== ========== ========== 
 
Algemene organisatiekosten  
Telefoon en porti  - - - 
Administratiekosten   1.457 - 925 
Juridische kosten  - - - 
Automatiseringskosten  - - - 
Bank- en girokosten  196 - 193 
Kantoorkosten  53 - 199 
Drukwerk  - - - 
Contributies en abonnementen  - - 166 
Overige  - - - 
  __________ __________ __________ 
 
  1.706 441 1.483 
  ========== ========== ========== 
 
  __________ __________ __________ 
 
Algemene organisatiekosten   1.706  441 2.504 
  ========== ========== ========== 
 
 
Rente banken  - - - 
Rente lening O/G  - - - 
Overige rente lasten  - - - 
  __________ __________ __________ 
 
Rentelasten  - - - 
  ========== ========== ========== 
 
  __________ __________ __________ 
 
Som der lasten  68.293 91.174 68.707 
  ========== ========== ========== 
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  Overige gegevens
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  Overige gegevens 
 

   
  Stichting Viktor Vitamientje 

 
 
 
 
 
 
 
Statutaire regeling omtrent bestemming resultaat 
 
In de statuten is geen bijzondere bepaling opgenomen omtrent de bestemming van het resultaat.  
 
 
Resultaatbestemming 
 
Het resultaat over het jaar 2019 word derhalve toegevoegd aan de continuïteitsreserve van de Stichting. In de 
toelichting op de balans is dit gespecificeerd. 
 
Gebeurtenissen na balansdatum 
 
Na balansdatum hebben zich geen gebeurtenissen voorgedaan met belangrijke financiële gevolgen voor de Stichting. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



www.viktorvitamientje.nl 22

Bijlage 2:  Begroting 
Viktor Vitamientje 

2020



bijlage 2: Begroting 2020 23

BEGROTING VIKTOR VITAMIENTJE 2020

Baten lasten % van baten

bestaande giften particulieren € 101.780,00 bestaande klanten € 74.800,00
nieuwe giften via 
fondsenwerving in 2020 (mix 
particulieren/bedrijven/fondse
n) € 18.720,00 nieuwe klanten € 15.600,00

totaal klanten (doelbesteding) € 90.400,00 75,02

Personeelskosten € 19.835,40

Reiskosten € 850,00

Vrijwilligersvergoedingen € 2.180,00

Telefoon abonnementen € 700,00

Admin/kantoor/boekhouding € 2.000,00

Marketing PR € 3.000,00

Algemeen organisatie € 1.170,00

Onvoorzien € 300,00

Totaal organisatiekosten € 30.035,40 24,93

totaal Baten € 120.500,00 Totaal lasten € 120.435,40

saldo € 64,60 0,05

Begroting Viktor Vitamientje 2020

Baten

Bestaande giften particulieren
Nieuwe giften via fondsenwerving in 2020 
(mix particulieren/bedrijven/fondsen)

    Totaal baten

€ 101.780,00

€ 18.720,00

€ 120.500,00
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