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Verslag van het bestuur 

Met trots presenteren wij hoe Stichting HelemaalGroen zich ontwikkeld heeft 

in het afgelopen jaar.  

• In juli konden we de 1.000e deelnemer uit Gemert-Bakel verwelkomen 

en 4 maanden later in november de 2.000e uit Leusden.  

• Sindsdien gaat het steeds snel met HelemaalGroen, de bal begint te 

rollen, het voldoet in zijn eenvoud aan een behoefte.  

• Werd er in 2019 nog 24.000 km opgeschoond met uiteindelijk 600 

deelnemers, dan gingen we daar het afgelopen jaar zeer ruim overheen 

met 70.000 km en 2.500 deelnemers ingeschreven.  

• Maar het ging ook niet altijd goed, er bleken ook diverse “weeffoutjes” in 

de App te zitten waar dan weer een opdracht uit volgde om deze te 

herstellen.  

• Financieel heeft HelemaalGroen dit jaar een poging gedaan op eigen 

benen te staan wat nog niet lukte.  

• Lokale fondsen hebben HelemaalGroen flink geholpen in het eerste jaar 

2019, in 2020 sloten zich enkele interessante sponsoren aan als de OVM 

Verzekeringen, Bakker van de Ven en Nederland Opgewekt, echter er 

moeten nog meer bronnen aangeboord worden om het platform goed te 

kunnen onderhouden.  

• Donaties zijn van harte welkom gebleken, iedereen heeft een persoonlijk 

bedank bericht ontvangen.   

• Hoe meer deelnemers zich aanmelden, des te interessanter wordt het 

om sponsor te worden van HelemaalGroen.  

• We hebben er vertrouwen in! 

 

Het Stichtingbestuur, 

Jaap de Boer   - Secretaris 

Wytze Schuurmans  - Penningmeester 

Rik Otto    - Voorzitter 

  



Jaarrekening 

 

Toelichting op de inkomsten 

• 2020 was was het eerste jaar waarop actief werd ingezet op sponsoring. 

Daarbij is bijna 2.000 euro opgehaald, waarvan een deel terugkerend is 

• Sinds augustus is het mogelijk om via de website een donatie te doen. Dit 

heeft bijna 1.000 euro opgeleverd in 2020  

Toelichting op de bestedingen 

• Er is 840 euro aan promotie uitgegeven. Dit omvat geschenken, zoals 

vogelhuisjes met het HG logo. Maar ook marketing zoals mondkapjes en 

banners voor evenementen 

• Op basis van het licentiecontract is er in 2020 7.544 euro licentiekosten 

in rekening gebracht door de eigenaar en beheerder van de 

HelemaalGroen app 

• Voor het geven van presentaties, werven van sponsoren, maar ook het te 

woord staan van deelnemers is een laptop aangeschaft 

 

  

Inkomsten

8100 Inkomsten donantie € 975,17

8200 Inkomsten sponsoring € 1.749,28

Totaal inkomsten € 2.724,45

Bestedingen

4400 Promotiekosten € 837,95

4410 Ambassadeurskosten € 29,35

4430 Licentiekosten € 7.487,50

4500 Portikosten € 91,00

4715 Apparatuur € 1.581,70

4900 Diverse kosten € 0,01

Totaal bestedingen € 10.027,51

Resultaat -7.303,06

RESULTATENREKENING 2020



Balans 

 

ACTIVA (debet) PASSIVA (credit)

1100 Bank 522€         0890 Resultaat boekjaar -7.303€     

1200 Debiteuren -€          1400 Crediteuren 7.826€      

522€         522€         

BALANS 2020


