
FINANCIEEL PLAN 
 
De begroting voor de komende jaren is een 
aanname van bedragen, daar wij als 
stichting nog te kort bestaan.  
 
Baten en giften 
Zoals vermeld in de begroting, verwachten 
wij dat de posten in de komende jaren 
alleen maar zullen toenemen. 
 
Workshops 
Wij vragen een bijdrage voor de bijeenkomsten ervan uitgaande dat de inkomsten de 
uitgaven dekken. Wij hanteren voor de workshops bij individuele en groepen 
verschillende tarieven.  
 
Loonkosten 
Het is de bedoeling dat in de loop der jaren professionele werknemers (part time) in 
dienst worden aangenomen. Voor reguliere krachten zal dit verlopen via CAO Welzijn. 
Voor additionele werknemers, zoals vrijwilligers, zal de stichting een 
onkostenvergoedingsregeling hanteren.  
 
Kostenruimte 
De activiteiten worden over het algemeen gehouden in de woonkamer van de voorzitter 
of elders in een huiskamer. Dit om de huiselijke sfeer te waarborgen. Het streven is t.z.t. 
om een ruimte te huren, geschikt voor diverse activiteiten. De stichting maakt nu al 
gebruik van ruimtes elders waar een huurbedrag voor moet worden betaald. Dat zal naar 
alle waarschijnlijkheid steeds vaker gebeuren. 
 
Algemene kosten 
Deze kosten zijn noodzakelijk om de stichting beter op de kaart te zetten. De kosten 
variëren per keer. 
 
Bankkosten 
Dit zijn de kosten die de bank onze stichting in rekening brengt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Begroting	Stichting	Het	Koningshuis		 	    
 Begroting	 Begroting	 Begroting	 Begroting	

	 2017		 2018		 2019		 2020		
Baten	giften	 	    
Giften	Particulieren	 1.500		 2.000		 2.500		 2.500		
Giften	Bedrijven	 500		 500		 750		 1.000		
Schenkingen	 200		 500		 500		 500		
Fondsenwerving	 500		 500		 1.000		 1.000		
Totaal	Giften	 2.700		 3.500		 4.750		 5.000		

	     
Baten	Workshops	 	    
Individueel	 1.000		 1.000		 1.500		 2.000		
Groepen	 300		 400		 400		 500		
Totaal	Workshops	 1.300		 1.400		 1.900		 2.500		

	     
totaal	baten	 	€							4.000		 	€							4.900		 	€							6.650		 	€									7.500		

	     
Loonkosten	 	    
Lonen	Medewerkers	 	€														-				 	€														-				 	€							2.000		 	€									2.000		
Lonen	Vrijwilligers	 	€														-				 	€										500		 	€										750		 	€									1.000		

Totaal	loonkosten	 	€														-				 	€										500		 	€							2.750		 	€									3.000		
	     
kosten	workshops	 	    
Zaal	huur	 	€										500		 	€										500		 	€							1.000		 	€									1.000		
Materiaalkosten	 	€							1.000		 	€							1.250		 	€							1.500		 	€									1.750		

totaal	kosten	workshops	 	€							1.500		 	€							1.750		 	€							2.500		 	€									2.750		
	     
Algemene	kosten	 	    
Kosten	Website		 	€										350		 	€										350		 	€										350		 	€													350		
Visitekaartjes	 	€										200		 	€										200		 	€										200		 	€													200		
Folders	 	€										200		 	€										200		 	€										200		 	€													200		
Telefoonkosten	 	€										275		 	€										275		 	€										275		 	€													275		
Overige	algemene	kosten	 	€										200		 	€										200		 	€										200		 	€													200		

totaal	algemene	kosten	 	€							1.225		 	€							1.225		 	€							1.225		 	€									1.225		
	     
Bankkosten	 	    
ING	 	€										100		 	€										100		 	€										100		 	€													100		

Totaal	bankkosten	 	€										100		 	€										100		 	€										100		 	€													100		
	     

Totaal	kosten	 	€							2.825		 	€							3.575		 	€							6.575		 	€									7.075		
	     
Banksaldo	1/1	 0		 1.175		 2.500		 2.575		
Totaal	baten	 4.000		 4.900		 6.650		 7.500		
Totaal	kosten	 2.825		 3.575		 6.575		 7.075		

Banksaldo	per	31/12	 1.175		 2.500		 2.575		 3.000		

 


