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Financiële verantwoording 2017 

Balans 

Activa   2017 

in euro’s 

2016 

in euro’s 

Materiële vaste activa             ---               --- 

Vlottende activa 

Voorraad streekproducten en folders 

 

4.953 

 

--- 

Liquide middelen 12.580 14.702 

Vorderingen en overlopende activa  2.645 81.744 

Totaal 20.178 96.446 

 

Passiva 2017 

in euro’s 

2016 

in euro’s 

Eigen vermogen 1.402               546 

Reservering voor akoestische schermen 2.028 --- 

Onderhoudsvoorziening  10.000 10.000 

Langlopende schulden  6.000 80.000 

Kortlopende schulden 748 5.900 

Totaal 20.178 96.446 

 

Exploitatie 

 

Baten  2017 2016 

Verkoop streekproducten 2.963 3.238 

Subsidies, giften, sponsoring 4.441 19.941 

Inkomsten diversen 280 ---- 

Totaal 7.684 18.179 

 

 

Lasten  2017 2016 

Netto inkoop streekproducten 1.901 1.934 

Administratie-/kantoor-/bank-

/verzekeringskosten/abonnementen 

772  4.915  

PR-/marketing/publicaties/dorpsblad 773 134 

Activiteiten / vrijwilligers / lief en leed / e.d. 696  

Div. onkosten 658  269  

Dotatie voorziening onderhoud --- 10.000 

Dotatie voorziening akoestische schermen 2.028 --- 

subtotaal 6.828 17.633 

Resultaat  856  546 

Totaal 7.684 18.179 

 

 

 

 

 



 
Toelichting bij de jaarrekening 2017 
 
De Stichting Anjerpunt Hoonhorst is opgericht op 21 december 2015. In 2016 was de aandacht vooral 
gericht op het voldoen aan de voorwaarden voor het verkrijgen van de door de provincie Overijssel 
toegezegde subsidie voor de realisatie van het Anjerpunt als Vechtdalbelevingscentrum, de verbouw, de 
inrichting en het opstarten van de activiteiten. 
 
In 2017 is vooral werk gemaakt van het “draaien” van het Anjerpunt. Verschillende projecten en 
activiteiten zijn opgestart, waaronder de verkoop van streekproducten. Uitgangspunt voor projecten is, 
dat deze tenminste kostenneutraal zijn. Als er geen opbrengsten zijn, zal een beroep worden gedaan op 
subsidiebronnen.  
 
De inkomsten waren afkomstig van de verkoop van de streekproducten, folders en verhuur van de 
game, van subsidies, giften, financiële ondersteuning en van het geven van lezingen en workshops.  
De streekproducten die in 2017 zijn verkocht: Hoonhorster broodjes, Klapmutsjes, Vechtdalbier, 
producten van de Varsenerhof (jam, sap e.d.), snoep, producten van de Molen van Fakkert. Enkele 
noabers verzorgden de geschenkverpakkingen en het aantrekkelijk presenteren van de producten. De 
game Tezz is enkele keren verhuurd en de verkoop van wandel- en fietskaarten liep naar verwachting. 
Subsidies zijn verkregen van Rabobank Vaart en Vechtstreek en van het Wilhelmus Frijlingfonds. Het 
Wilhelmus Frijlingfonds heeft subsidie beschikbaar gesteld voor de aanschaf van akoestische schermen. 
Ook de subsidie van Rabobank Vaart en Vechtstreek is hiervoor bestemd. Daar nog niet alle benodigde 
financiën hiervoor eind 2017 beschikbaar waren, is een reservering gemaakt voor deze akoestische 
schermen. 
Het Anjerpunt is onderdeel van het Kulturhus van Hoonhorst en verzorgt een groot deel van de 
programmering en agendering. Daarvoor ontvangt het Anjerpunt in 2018 nog een bedrag voor de 
werkzaamheden in 2017. 
Anjerpunt Hoonhorst heeft in 2017 meegedaan met NL Doet. Subsidie is beschikbaar gesteld voor de 
realisatie van een schutting bij de ingang.  
 
In 2017 is het Hoonhorster Klapmutsje, een vlierbloesemlikeur volgens recept van Jonnie Boer, opnieuw 
gemaakt, met medewerking van een aantal vrijwilligers en van Plaatselijk Belang Hoonhorst. Dit 
betekende wel een extra investering, temeer daar het aantal liters vlierbloesemlikeur dat gebotteld kon 
worden de verwachting oversteeg. Plaatselijk Belang Hoonhorst was bereid hiervoor de benodigde 
liquide middelen te verstrekken in de vorm van een lening, die eind 2020 afgelost dient te zijn. De 
voorraad per 31 december 2017 bestaat grotendeels uit de nog te verkopen Klapmutsjes, een klein deel 
uit Vechtdalbier en Hoonhorster broodjes. Voor de streekproducten afkomstig van de Varsenerhof 
draagt CRZ Kappers zorg. Hier loopt het Anjerpunt geen risico mee.  
In 2017 is de Anjerpuntenfolder gerealiseerd door de vijf Anjerpunten gezamenlijk, gecoördineerd door 
Anjerpunt Hoonhorst. Ieder Anjerpunt heeft hieraan 190 euro bijgedragen. 
Vijf noaberavonden en nog enkele onkosten (lief en leed, afscheid) bepalen het bedrag aan 
vrijwilligerskosten.  
De posten diverse onkosten worden veroorzaakt door Statutenwijziging, de aanschaf van een bel voor 
CRZ Kappers te gebruiken door gasten en noabers van het Anjerpunt, de huur van een marktkraam, het 
Trechterbekerboek en nog (in 2018 te betalen) onkosten van CRZ Kappers voor een workshop, waarvoor 
het Anjerpunt al wel geld had ontvangen. 
Het Anjerpunt kent twee abonnementen: een telefoonabonnement (160,40 euro) en een abonnement 
bij OnWijs (175 euro)voor de multitouchtafel. Daarnaast zijn er jaarlijks de kosten voor de 
Rabobankrekeningen (130,54 euro) en voor de inboedelverzekering (203,37 euro). 
De kosten voor publicaties in het dorpsblad zijn voor publicaties in meerdere jaren (2015, 2016 en deels 
2017). Er was onduidelijkheid over de betaling in voorgaande jaren. Dit was voor ons niet meer te 
achterhalen, de rekeningen zijn door het Anjerpunt betaald en daarmee is de discussie hierover 
beëindigd.  
 



Toelichting bij de balans: 

 In 2016 is een onderhoudsvoorziening gevormd van 10.000 euro ter dekking van toekomstige 
uitgaven voor vervanging en onderhoud. 

 Nog te ontvangen bedragen: met name bedragen die nog door de stichting Kulturhus Hoonhorst aan 
het Anjerpunt zijn toegezegd en nog enkele openstaande rekeningen. 

 Nog te betalen bedragen: dit zijn met name nog te betalen bedragen aan CRZ Kappers. De 
rekeningen hiervoor zijn per 31.12.2017 nog niet ontvangen. 

 BTW: teveel betaalde BTW in 2017 is grotendeels teruggevorderd, alleen het vierde kwartaal zal in 
2018 worden terugbetaald door de Belastingdienst. 

 Het resultaat 2017 bedraagt 855,88 euro, toe te voegen aan de algemene reserve. 
 


