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Stichting Fronik Buurtboerderij 

Financieel jaaroverzicht 2018  

 

Toelichting 

De stichting Fronik Buurtboerderij heeft geen personeel in dienst. Het 

stichtingsbestuur bestaat uit drie onbezoldigd bestuursleden. Daarnaast worden 

er door 30 vrijwilligers allerlei werkzaamheden op en rond de boerderij verricht; 

van verzorgen van de dieren en het terrein, het ondersteunen bij activiteiten 

voor kinderen en bezoekers, tot bouwen van de website en fondsenwerving ten 

behoeve van de werkzaamheden van de stichting. 

Het eigen vermogen is in 2018 wederom toegenomen door het positieve 

resultaat; er is een goede toename van de verkoop van boerderijproducten 

mede door de toenemende bekendheid van de boerderij. Daarnaast is er vooral 

een toename zichtbaar in de donaties waar in 2018 actiever op is ingezet. Het 

bestuur kiest voor opbouw van het eigen vermogen vooruitlopend op 

investeringen die vooral 2019 zullen worden gedaan voor achterstallig 

onderhoud en verbouwing en ontwikkeling van de boerderij. Ook zullen de 

exploitatiekosten op termijn gaan stijgen door de ontwikkelingsslag die de 

boerderij maakt. Denk daarbij aan een toename van de kosten voor 

nutsvoorzieningen, belastingen, verzekeringen en huur.  

Het eigen vermogen vormt een goede basis om te kunnen investeren in verdere 

bekendheid, crowdfunding en donateurswerving en ontwikkeling in 2019. 

Daarnaast dient deze als reserve om eventuele tegenvallers in inkomsten op te 

vallen. 
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BALANS – FINANCIEEL JAAROVERZICHT 2018 

Stand 31-12-2018 

 

 

Liquide middelen 

Kas          7.838,- 

Bank           13.627,04 

Totaal         21.465,04 

 

 

Eigen vermogen        18.585,04 

Vreemd vermogen         3.000 

Totaal         21.465,04 

 

 

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 

Som der baten        31.568,09 

Totale lasten         21.122,06 

Resultaat (toename Eigen Vermogen)    10.446,03 
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TOELICHTING STAAT VAN BATEN EN LASTEN 

 

Som der baten: 

Opbrengst geldbus verkopen      19.376,99 

Opbrengst donaties        8.796,85 

Opbrengst verhuur/kleine horeca       1.394,25 

Opbrengst activiteiten        2.000   

Opbrengst dierenopvang 

Totaal         31.568,09 

 

Som der lasten: 

Inkopen         14.609,75 

Huisvestingskosten        1.045,76 

Exploitatiekosten dieren en activiteiten      3.953,01 

Algemene kosten         1.513,54 

Totaal         21.122,06 

 


