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Jaarrekening en begroting Stichting Ervaringsdeskundigen Handicap Borne 

De stichting is in augustus 2022 opgericht. Er was op dat moment geen eigen vermogen, en geen 

financiering. De kosten voor 2022 zijn voorgefinancierd door enkele bestuursleden. In de 

verwachting dat de financiering door subsidie toekenning later geregeld zou worden. Ook het 

aanvragen van fondsen e.d. staat op de agenda of is inmiddels gebeurd. 

Het Kulturhus heeft de oprichtingskosten van de stichting gefinancierd, vanuit de maatschappelijke 

opdracht “faciliteren van burgerinitiatieven met een meerwaarde voor de gemeenschap”. 

De bijdrage van de winkeliers voor de deurbelactie  is boven verwachting gebleken.  

Voor het komende jaar staan er enkele eenmalige grotere  uitgaven op de planning. Met name het 

toegankelijk maken van onze website voor mensen met een visuele beperking heeft prioriteit. Ook 

de ontwikkeling van eigen professionaliteit en werven en behouden (!) van ervaringsdeskundigen is 

belangrijk.  

De inclusie-agenda van de gemeente kan alleen tot stand komen met medewerking van 

ervaringsdeskundigen, onze stichting heeft hierin dus een belangrijke taak. Een taak die de gemeente 

tijd en geld scheelt omdat dit door de burgers zelf wordt opgepakt. Continuïteit en professionaliteit is 

belangrijk voor de toekomst, structurele subsidiering is dan ook van belang.  

Bestuur Stichting Ervaringsdeskundigen Handicap Borne 

 

2022                                                                           kosten  
 

onderwerp begroting resultaat betaald door: 

website hosting(1e jaar 40% korting) € 125,00 € 50,82 voorzitter* 

logo                        € 35,00 voorzitter* 
 

registratie domeinnaam (1e jaar gratis)  € 0,59 voorzitter* 

website bouw ondersteuning  € 50,00 voorzitter* 

notaris kosten oprichtingsakte € 500,00 € 460,01 Kulturhus 

inschrijving KvK  € 51,95 Kulturhus 

deurbellen € 1.000,00 € 1.084,50 secretaris* 

 € 1.625,00 € 1.732,42  

    

 baten  

 

 begroting resultaat afkomstig van: 

Opstart stichting (notaris en KvK) € 500,00 € 511,96 Kulturhus 

deurbelactie bijdrage € 1.000,00     € 1.405,00 winkeliers 
 

 € 1.500,00 € 1.916,96  
batig saldo: -€ 125,00 € 184,54  

    
* deze betalingen betreffen voorfinanciering 
door bestuursleden. Uit de opbrengst van de 
winkeliersbijdragen worden deze 
terugbetaald 
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2023 kosten  
onderwerp begroting resultaat betaald door 

website hosting € 125,00 € 130,68 voorzitter* 

registratie domeinnaam   € 14,52 voorzitter* 

achterban/denktank; folders/bijeenkomsten € 1.500,00   
website toegankelijk maken (visueel) € 2.000,00   
professionaliteit/cursus toegankelijkheid € 2.000,00   
awareness campagne € 500,00   
kosten werkgroep/bestuur € 500,00   
acties  € 5.000,00   

 € 11.625,00 € 145,20  

    

 baten  

 begroting resultaat  
subsidie bijdrage gemeente € 5.000,00   
subsidie aanvraag Twentse Noabers € 2.000,00   
bijdrage winkeliers acties € 3.500,00   
andere subsidies/bijdragen/giften € 1.500,00   

 € 12.000,00 € 0,00  
batig saldo: € 375,00 -€ 145,20  

    
* deze betalingen betreffen voorfinanciering door bestuursleden. Uit de te 
verwachten baten worden deze terugbetaald 

 

 


