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Verslag van het bestuur
Met trots presenteren wij hoe Stichting HelemaalGroen zich ontwikkeld heeft
in het afgelopen jaar.
• Het waren 24.000 opgeschoonde km in 2019, 70.000 km in 2020, en
maar liefst 220.000 km in 2021!!
• We begonnen in april 2019 met 7 deelnemers, dan zijn dat er nu bijna
7.800. Dit jaar zijn er 5.200 deelnemers bijgekomen.
• In de gemeente Berkelland doet inmiddels 1 % van alle inwoners mee en
daar is in 2021 22.000 km opgeschoond van zwerfvuil.
• Tussen gemeentes en deelnemers ontstaat een gezonde competitie in
opgeschoonde km.
• De App zelf draait stabiel. Het dashboard/de kaart is voor een groter
aantal deelnemers robuuster gemaakt.
• Financieel staat het er ook gunstiger voor. Halverwege 2021 moesten
nog de licentiekostenkosten van 2020 voldaan worden. In de tweede
helft van 2021 werden die voldaan van 2020 èn uiteindelijk een deel van
2021.
• Hoe meer deelnemers zich aanmelden, des te interessanter wordt het
om sponsor te worden van HelemaalGroen.
• Voor gemeentes om Partner te worden is de instap laagdrempeliger
gemaakt. Uden en Meierijstad hebben zich al aangesloten.
• Donaties blijven van harte welkom. Gestreefd wordt iedereen
persoonlijk te bedanken.
• Wij gaan door!
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Jaarrekening
RESULTATENREKENING 2021
Inkomsten
8100 Inkomsten donantie
8200 Inkomsten sponsoring
Totaal inkomsten

€ 7.874,58
€ 10.403,51
€ 18.278,09

Bestedingen
4100 Reis- en verblijfskosten
4400 Promotiekosten
4410 Ambassadeurskosten
4420 Kosten bank
4430 Licentiekosten
4440 Nieuwsbrief
4450 Stichting kosten
4500 Portikosten
4600 Telefonie
4712 Kosten website
4720 Computerapparatuur
4730 Software
4900 Diverse kosten
Totaal bestedingen

€ 262,28
€ 1.582,18
€ 0,00
€ 129,96
€ 12.500,00
€ 442,42
€ 288,25
€ 26,70
€ 14,57
€ 493,75
€ 147,41
€ 38,03
€ 2,79
€ 15.928,34

Resultaat

2.349,75

Toelichting op de inkomsten
• In 2021 is het aantal sponsoren flink toegenomen. In totaal heeft de
stichting bijna 10.500 euro aan sponsor inkomsten ontvangen
• Gelukkig zijn er veel deelnemers die ook de stichting een warm hart
bijdragen. Dit jaar is er meer dan 7.500 euro gedoneerd. We bedanken
iedereen van harte voor zijn/haar donatie
Toelichting op de bestedingen
• Dit jaar is geinvesteerd in promotie en markting. Naast advieskosten zijn
er prikstokken aangeschaft om uit te delen, foto’s rechtenvrij aangekocht
en is er een uitlegvideo voor de App opgenomen
• Op basis van het licentiecontract is er in 2021 12.500 euro licentiekosten
betaald aan de beheerder van de HelemaalGroen app. Gelukkig is een dit
jaar een korting gegeven voor een deel van de kosten

Balans
BALANS 2021
ACTIVA (debet)

PASSIVA (credit)

1100 Bank

€

398

Eigen vermogen eind 2020

€

-7.303

1200 Debiteuren

€

-

0890 Resultaat boekjaar

€

2.350

1400 Crediteuren

€

5.351

€

398

€

398

