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1. Inleiding 

Hieronder vindt u de begroting van de Stichting voor het boekjaar 2019 met de realisatie over het 

boekjaar 2018. 

Het boekjaar 2018 was het eerste jaar van de Stichting; meer historische financiële informatie is dus 

niet voorhanden. 

In de begroting vindt u de raming van de inkomsten en uitgaven. 

 

2. Activiteiten 

Voor 2019 voorziet het bestuur de volgende activiteiten: 

1. De reguliere exploitatie van het weiland en de verzorging van de Schotse Hooglanders. 

2. De aanschaf en plaatsing van drie informatie panelen; geraamde kosten € 3000,- 

De financiering van deze panelen willen wij verkrijgen uit speciale sponsoracties.    

3. De gemeente Baarn heeft een krediet beschikbaar gesteld voor het vernieuwen van het 

onderkomen van de dieren en het vernieuwen van de omheining, de reparatie van het stalen 

toegangshek als mede de grondsuppletie. Wij verwachten dat het verstrekte krediet hiervoor 

toereikend is. De Stichting is gehouden deze investeringen te onderhouden. De kosten van dit 

onderhoud kunnen wij thans nog niet goed ramen en is tevens afhankelijk van het moment van 

investeren. 

 

3. Begroting 

Hieronder treft u de begrote reguliere uitgaven van de exploitatie voor 2019 en de realisatie van 

2018, alsmede de inkomsten ter dekking van deze kosten. Alle bedragen afgerond op hele Euro’s. 

Inkomsten:                                                          2019             2018 

Bijdragen vrienden van de stichting             4.500            4.775  

Sponsoren                                                           6.000           6.000 

Donaties                                                              1.000           2.797     

Totaal  Inkomsten                                           11.500         13.572 

Uitgaven:                                                             2019            2018 

Veevoer                                                                   PM              PM 

Verzorging dieren                                             4.500           4.444 
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Medische zorg                                                   1.000               940 

Onderhoud terrein                                              900               874 

Energiekosten                                                       420              408 

Administratiekosten                                            400              365 

Verzekeringen                                                       109              109 

Pacht                                                                       700                 ---   

Totaal uitgaven                                                 8.029           7.140 

Resultaat                                                            3.471           6.432  

 

4. Toelichting 

Inkomsten: 

De bijdragen van de vrienden zijn neerwaarts bijgesteld omdat enkele vrienden hun jaarlijkse 

bijdrage hebben verlaagd. De donaties zijn neerwaarts bijgesteld omdat het eenmalige spontane 

bijdragen zijn , welke onzeker zijn. 

Uitgaven: 

Bij de uitgaven is het “veevoer” als PM post opgenomen. De reden is, dat veevoer in natura aan ons 

wordt verstrekt door een van onze sponsoren. 

De uitgaven voor 2019 liggen in lijn met de realisatie 2018, waarbij bedacht moet worden dat in 2019 

waarschijnlijk voor de eerste maal pacht betaald moet worden aan de gemeente Baarn, zodra het 

pachtcontract getekend wordt.  

Resultaat: 

Het resultaat 2018 ad € 6.432 is hoger dan in de jaarrekening 2018 ( € 5.904), omdat de eenmalige 

oprichtingskosten ad € 528 in deze opstelling buiten beschouwing zijn gelaten. 

Het resultaat willen wij toevoegen aan het vermogen om zoals in het jaarverslag 2018 is toegelicht  

wij streven naar een buffer ingeval sponsoren onverhoopt afhaken en om mogelijke calamiteiten 

met de Hooglanders (bv. vervanging van dieren bij overlijden) te kunnen dekken. 

Investeringen: 

De aanschaf van de hierboven onder de activiteiten genoemde informatie panelen ad € 3000,- willen 

wij bekostigen uit eenmalige acties. 

De investeringen in de infrastructuur worden gefinancierd door de Gemeente Baarn, die eigenaar is 

van het perceel. 


