
Aanvraag subsidie 2019    
 

Doel en doelgroep   
Waarom wilt u de activiteit uitvoeren en welke doelgroep wilt u hiermee bereiken?   

Doel =  een gezellige kerstavond te verzorgen voor de leden, genodigden en passanten…een ‘dank 
je wel  ’als het ware aan de leden voor hun inzet en trouw de afgelopen jaar. Doelgroepen die wij 
willen bereiken zijn natuurlijke de VVRG leden, familie en vrienden maar ook inwoners van 
Goeree-Overflakkee die een ‘warme’  kerstavond willen beleven.. 

Resultaat  
Welke concrete resultaten moet de activiteit opleveren? Denk hierbij aan materiële opbrengsten, 
betrokkenheid, kennisoverdracht, draagvlak en dergelijke. 

Resultaat = ontspanning, sociaal contacten aansterken, gezelligheid. Samen zijn tijdens ‘de donkere 
dagen ’voor Kerstmis. Betrokkenheid met andere dames verenigingen ook aan de orde is doordat 
een uitnodiging gestuurd wordt naar hen.  Natuurlijk ook laten zien wat een fijne Vereniging de 
Vrouwen Rondom Goeree is, waarbij dames één avond in de maand informatief, creatief en 
ontspannend bezig zijn.. 

Uitvoering  
Op welke wijze voert u de activiteit(en) uit? Geef aan wat moet er gebeuren om de activiteit(en) te 
doen slagen (inclusief planning). Voeg een activiteitenplan toe.   

Uitvoering= als voorbeeld zie programmaboekje van de Kerstavond 2017. Planning = vroeg in het 
jaar is het  bestuur al bezig met de voorbereidingen van de Kerstavond te realiseren. Koren worden 
benaderd en datums worden vastgelegd.. samen met Oostdam worden de hapjes en drankjes in 
menu gebracht…een deurgift voor alle aanwezigen wordt gekocht en/of gemaakt door het bestuur, 
als dank voor hun komst [ bij Kerst hoort een cadeau] kerstkaarten[tevens uitnodiging voor de 
leden] worden gemaakt en gedrukt, flyers worden opgehangen hier en daar en voor de media 
[kranten en tv] wordt een stuk geschreven. 

Ontspanning en gezelligheid onder het genot van koffie of thee met iets lekkers, ondertussen 
luisteren naar het mooi Kerst evangelie, een prachtig kerstverhaal,  beide vertelt  door leden van 
het bestuur. .Tussen door meezingen met de psalmen en/of liedjes [zie voorbeeld  kerst 
programmaboekje 2017] en dan natuurlijk het koor die is uitgenodigd om het geheel nog meer in 
het kerst sfeer te omhullen. 

  



Kosten   
Welke kosten zijn met de activiteit gemoeid? Splits de kosten fasegewijs op. Geef aan welke bijdrage 
u inzet voor het dekken van de totale kosten.  NB. Als u bij andere instellingen om een financiële 
bijdrage verzocht heeft (subsidie of sponsoring) moet u dit aangeven. Voeg de projectbegroting en 
de balans van het voorgaande boekjaar (alleen rechtspersonen) toe.   

Eigen financiële bijdrage= de opbrengst van de kerstloten die verkocht worden in oktober/ 
november2018 =  850 loten €1,- per lot=  €850,-  Verloting ledenvergadering in feb. 2018 .t.b.v. 
kerstavond=€275,-    
Kosten 2017  =   catering/ zaal huur Oostdam €1050,-/€59,50   

Verg./tel./diverse €135,-                              
deurgiften € 160,- 

                              cadeaus kerst loten €166,90 
                 drukkosten loten  €106,60 
   koor Kerstavond 2017 = €200,-    [kosten 2018 = €275,-] 
                              kerst kaarten €100,- 
 
 
Subsidieaanvraag €1.000,- 
  



VERENIGING VROUWEN 
RONDOM GOEREE FINANCIEEL JAAROVERZICHT 2017  
   
INKOMSTEN:   
   
Contributie   € 3.029,25 
Subsidie   € 1.000,00 
Verloting   € 1.130,00 
Ledenbijdrage   € 2.057,35 
Niet leden   € 235,00 
Sponsors  € 80,00 
Busreisje   € 4.200,00 
bankkosten     
bank/kas     
Rente   € 22,66 
  TOTAAL € 11.754,26 
  saldo kas 01-01-2017 € 374,17 
  Saldo bank 01-01-2017 € 838,31 
  saldo spaarrekening 01-01-2017 € 12.765,93 
  TOTAAL € 25.732,67 

   
UITGAVEN:   
   
Zaalhuur   € 767,25 
Druk/telefoon /portokosten   € 591,93 
Honoraria lezingen   € 1.520,36 
Attenties/bloemen   € 624,24 
Consumpties/maaltijden   € 1.554,92 
Bankkosten   € 154,05 
Interpolis   € 132,96 
kerstavond   € 1.908,38 
bank/kas     
Busreisje   € 4.253,40 
teruggave   € 16,50 
  TOTAAL € 11.523,99 
  saldo kas 31-12-2017 € 279,20 
  Saldo bank 31-12-2017 € 1.140,89 
  Saldo spaarrekening 31-12-2017 € 12.788,59 
  TOTAAL € 25.732,67 

 


