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Financiële rapportage 2021 
Algemeen 
Afgelopen jaar heeft de Stichting Hertenkamp Tiel een financieel veel voor de kiezen gehad. Covid ‘19 
zorgt ervoor dat we inkomsten mislopen en het lastig is om nieuwe sponsoren aan te trekken. Daarbij 
zien we dat geld schieters de hand even op de knip houden in deze onzekere tijden. Daarin tegen zien 
we dat juist particulieren donaties toenemen. 
 
Omzet 
We zien 2021 een terugval van omzet van 45(k) naar respectievelijk 30(k). Deze terugval komt omdat: 

1. In de tijden van Covid ’19 het moeilijk is om activiteiten te organiseren die omzet opbrengen. Te 
noemen zijn: 

a. Pony rijden 
b. Verhuur paviljoen  
c. Schaapscheerdersdag 
d. Pasen 
e. Sinterklaas 

Dit zorgt voor een omzet daling van respectievelijk 1(k). 
2. De verkoop van artikelen en voer terugvalt. Dit zorgt voor een daling van 0,5(k). 
3. We hebben geen grote fondsen weten te werven. Dit zorgt voor een daling van 15(k) 

Daarin tegen zien we dat de particulier bereid is om tijdens de collecteweek een centje extra te doneren. 
Dit zorgt op zijn beurt weet voor een stijging van omzet met 1,5(k).  
 
Uitgaven 
 We zien dat de uitgaven zijn gedaan om de exploitatie van het park ondanks Covid ’19 draaiende te 
houden. We hebben vanwege de beperkte omzet geen tot minimaal investeringen gedaan in onderhoud 
van het park. 
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Winst en verlies 2021 
Winst  BEDRAG 
Subsidies € 14.300,- 
Donaties € 4.100,- 
Vergoeding Vrijthof € 3.300,- 
Collecte € 3.300,- 
Sponsoring € 2.750 
Adoptie programma € 1.275,- 
Voerautomaten € 800,- 
Verkoop dieren € 500,- 
Verkoop artikelen € 100,- 
Verhuur paviljoen € 100,- 
  

Totaal  € 30.525,- 
 
Verlies  BEDRAG 
Verzorging dieren € 8.500,- 
Schoonmaak paviljoen € 4.050,- 
Vergoeding vrijwilligers € 4.000,- 
NUTS  € 3.330,- 
Onderhoud € 3.000,- 
Diverse € 2.500,- 
Bank, Boekhouding en verzekeringen € 1.550,- 
Evenementen € 1.500,- 
Belasting € 800,- 
Bedrijfsafval € 500,- 
Abonnementskosten € 200,- 
Reservering 2022 € 625,- 
  

Totaal  € 30.525,- 
 


