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Voorwoord van de voorzitter 
 
 
De Stichting Gehandicapten Wassenaar is een platform voor mensen met een verstandelijke en/of 
lichamelijke beperking. Liever dan op de beperking richten we onze aandacht op wat wel kan, en op 
het stimuleren dat iedereen mee kan doen. Om die reden hebben we in 2021 ons motto gelanceerd, 
namelijk “SGW, voor inclusie”.  
In overleg met de gemeente Wassenaar en andere organisaties zetten wij ons in voor mensen met 
een beperking. 
Onze werkterreinen zijn onder andere 

• Spreekbuis, belangenbehartiging en advies 

• Ondersteuning met eigen middelen (denk aan strandhulpmiddelen zoals de Tiralo) 

• Advisering en ondersteuning bij het inrichten van de openbare ruimte ten behoeve van de 
doelgroep 

 

 
 

In 2022 hebben we ons bestuur in aantal uitgebreid om slagvaardiger naar buiten te kunnen treden.  
Thomas Sanders en Bert Ooms zijn benoemd respectievelijk in juni en september. Helaas kon Bert 
slechts kort actief deelnemen omdat hij ernstig ziek bleek te zijn. Hij overleed op 18 januari 2023. 
Voor die korte periode zijn wij hem zeer dankbaar voor zijn wijze en slagvaardige inzet. Hij heeft 
onder meer meegewerkt aan een tv opname voor Omroep West, als promotie voor ons project 
Doorgang vrij, ook voor mij.  
De secretaris, Yvonne Kubbinga, heeft 2 bestuurstermijnen volgemaakt. Zij was een belangrijke spil in 
het bestuur met haar deskundigheid, ervaring en inzet. Jos O’Herne-Kanbier heeft haar opgevolgd 
aan het einde van 2022.  
 
SGW heeft een ANBI-status en krijgt geen subsidies, alleen donaties. In 2022 hoefden we geen 
teruggang in onze financiële reserves te noteren, ondanks de kosten van een project. 
 
In 2022 is het project Doorgang vrij, ook voor mij van start gegaan. Van september t/m december 
hebben meerdere bestuursleden aan diverse bijeenkomsten en thematafels deelgenomen over de 
inclusie-agenda van de gemeente Wassenaar. 
U leest hierover is hoofdstuk 1. 
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1.  Verslag van het bestuur 
 

 
Het bestuur streeft naar meer zichtbaarheid van SGW en meer opkomen voor de belangen van de 
doelgroep. Hiertoe worden diverse activiteiten ontwikkeld. In het afgelopen jaar hebben we ook 
meerdere keren de lokale krant gebruikt om aandacht te vestigen op onze activiteiten. De aandacht 
werd gevestigd op de vervoersmogelijkheden van de bij-Bus. Bert Ooms heeft bij Omroep West in de 
rubriek Spreektijd aandacht gevraagd voor ons project Doorgang vrij, ook voor mij. 
 

1.1  Activiteiten 
 
Toegankelijkheid(sprijs) 

Wat is dat precies, de toegankelijkheidsprijs? 
Al jaren zet SGW een organisatie in het zonnetje die toegankelijk is voor iedereen, of daar in 
ieder geval zijn of haar best voor doet. Deze traditie is in gang gezet, door een kunstwerk, 
een keramiek plaquette, gedoneerd door Mieke van den Berg. Deze plaquette wordt als 
wisselprijs uitgereikt en krijgt dan een bijzonder plekje gedurende een jaar. In 2022 vraagt de 
landelijke Week van de Toegankelijkheid speciale aandacht voor sociale toegankelijkheid.  Sociale 
toegankelijk gaat over hoe we met elkaar omgaan. Dat je gewoon wordt aangesproken bijvoorbeeld, 
en dat er rekening gehouden wordt met wat je wilt en kunt. Kortom, de kern van sociale 
toegankelijkheid is dat iedereen gewoon welkom is. Om deze reden werd de prijs toegekend aan 
Zorgboerderij Oliehoek. De Zorgboerderij is een kleinschalig boerenbedrijf waar mensen, met een 
verstandelijke en/of lichamelijke beperking en/of psychiatrische stoornis, een passende en 
waardevolle dagbesteding aangeboden krijgen.  

 
Eerdere winnaars van de toegankelijkheidsprijs zijn onder andere: 
2021 Stichting Winkelcentrum Wassenaar 
2020 Wassenaarse Bibliotheek 
2018 Parkeerterrein Zeelust, van de gebroeders Westgeest, die de strandmiddelen beheren. 
2017 Het Sterrenbad, vanwege de aangepaste kleedkamer  
2016 Hotel Restaurant Van der Valk Bijhorst, vanwege het toegankelijke terras 
2015 Strandpaviljoen De Gouden Bal (intussen BAIT), vanwege het aangepaste toilet 
2014 Restaurant Schulpwei (intussen de Baron) vanwege de rolstoel toegankelijkheid 
2013 De Kinderboerderij, waar mensen met een verstandelijke beperking een (werk)plek vinden 
2012 Albert Heijn, vanwege de toegankelijke en bemande servicebalie en de behulpzaamheid in de 
winkel 
 
 
Enquête toegankelijkheid sportlocaties 
SGW heeft naar alle sportlocaties en sportclubs een enquête verstuurd over de toegankelijkheid van 
sportlocaties en sportclubs. Helaas werd er beperkt gerespondeerd. Meerdere respondenten 
verwezen naar de voorzieningen in de nieuwe sporthal die in 2023 gereed is. Ook werd naar de 
voorzieningen van de nieuw te bouwensporthal geïnformeerd. Er werd ons medegedeeld dat 
gemeente heeft gekozen voor basisvoorzieningen, ook voor mensen met een beperking.   
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Rolstoeltoegankelijke openbare toiletten 
Evenals in 2021 heeft de SGW-voorzitter zich samen met Wilma Bergveld, namens Federatie 
Wassenaarse Ouderenorganisaties (FWO), en Fred Holvast, ervaringsdeskundige, ingezet voor het 
realiseren van openbare rolstoeltoegankelijke toiletten. Ook André van Herk van Stichting Stille 
Kracht heeft meegedacht. Uiteindelijk is in de gemeenteraad in oktober een amendement 
aangenomen waarmee in 2023 in elk geval één openbare rolstoeltoegankelijke zelfreinigende wc-
unit gerealiseerd gaat worden bij Wassenaarse Slag. De kleine werkgroep heeft vervolgafspraken 
gepland met de wethouder Natuur, klimaat en mobiliteit in 2023 voorjaar en ter evaluatie 3 
maanden na realisatie. 
 
 
Project gele attentiekaart Doorgang vrij, ook voor mij 
SGW (Stichting Gehandicapten Wassenaar) staat voor Inclusie! Samen met de Gemeente Wassenaar 
willen wij dat iedereen kan meedoen in ons dorp. Iedereen wil prettig kunnen wonen en volwaardig 
kunnen deelnemen. Mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking zijn kwetsbaar en 
verdienen daarom extra aandacht. Het is belangrijk dat zij een vrije doorgang kunnen hebben zonder 
gehinderd te worden door fietsen, auto’s en andere obstakels. Geparkeerde fietsen en scooters 
kunnen een obstakel vormen voor anderen. SGW vraagt aandacht voor dit probleem. Mensen 
kunnen een gele attentiekaart aan fiets, scooter of auto aantreffen. Ze lezen: doorgang vrij, ook voor 
mij! Iedereen kan zo meehelpen om de doorgang voor mensen met een beperking vrij te houden. Te 
bestellen van sgw.wassenaar@gmail.com.  Ons bestuurslid Bert Ooms, zelf volledig 
rolstoelafhankelijk, heeft meegewerkt aan Spreektijd van Omroep West. Hierin vraagt hij aandacht 
voor het probleem en introduceert hij de gele attentiekaart. De opname is te vinden op YouTube.  

 

Verjaardag van SGW  
Sinds een aantal jaren organiseert SGW rond de eigen verjaardag een netwerkborrel voor (oud-) 
bestuursleden en andere belangstellenden. De borrel op 2 juli 2022 werd druk bezocht door enkele 
ervaringsdeskundigen en verder door (oud-)bestuursleden, de burgemeester, wethouders en 
raadsleden. Ook diverse samenwerkingspartners waren vertegenwoordigd, zoals Federatie 
Wassenaars Ouderen Organisaties, De Stille Kracht, ASD. Er was ruime gelegenheid om ervaringen uit 
te wisselen over wat er goed gaat in Wassenaar voor onze doelgroep, maar ook om verbeterpunten 
te bespreken. Maar bovenal is een mogelijkheid om even ontspannen bij te praten. 
 

Inclusieve samenleving 
Gemeente Wassenaar werkt actief aan een inclusieve samenleving. Een samenleving waaraan 
iedereen optimaal kan deelnemen, maakt niet uit hoe oud of hoe jong je bent, wat je culturele 
achtergrond, gender, seksuele voorkeur, inkomen, talenten en beperkingen zijn. Gemeente 
Wassenaar heeft Inclusionlab gevraagd om een aanpak voor het opstellen van een lokale inclusie 
agenda. Tussen september en december vonder, onder leiding van medewerkers van Inclusionlab, 
interviews plaats, groepsgesprekken aan thematafels en werkconferenties.  Bestuursleden hebben 
aan al deze activiteiten deelgenomen en meegewerkt aan de thematafels Cultuur, vrije tijd & sport, 
De inclusieve buurt, Zorg & welzijn, Inclusief onderwijs. In mei 2023 wordt de inclusieagenda in de 
gemeenteraad geagendeerd.  

 
Gesprek wethouder 
19 okt 2022 Bezoek aan wethouder Mens en Maatschappij, mevrouw C. Klaver-Bouman. Bert Ooms, 
bestuurslid, en Ida Spelt, voorzitter SGW, namen deel. 

mailto:sgw.wassenaar@gmail.com
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- Spelt geeft voor wethouder een analyse met doelen: behoefte aan meer zicht van 

Gemeente op kwetsbaren, minder versnippering en overlap van organisaties in 

Wassenaar met soortgelijke doelstellingen, verbetering bij Gemeente in toeleiding/triage 

(wie doet wat en hoe komt men daar, één loket), opbouw vertrouwen in een effectieve 

lokale overheid.  

- Bij SGW is behoefte aan afstemming met adviesraad sociaal domein, SGW ontvangt graag 

de relevante stukken,  

- Energiearmoede, wat doet de gemeente hieraan. 

- Parkeerbeleid en obstakels op de stoepen. Er vindt geen handhaving plaats. Rolstoelers 

worden vaak belemmerd op hun pad. SGW introduceert een gele attentiekaart om aan 

obstakel/ fiets te hangen en de gebruiker van het obstakel bewust te maken. 

- Inclusieve samenleving met bv sportconsulent of beweegmakelaar die mensen met een 

beperking ‘warm‘ overdraagt  van hulpvrager naar een sportorganisatie. 

- Voorzieningen nieuwe sporthal, is deze voldoende toegankelijk voor mensen met 

beperking 

- Ongezondste wijk van Wassenaar is Oostdorp. Straatcoach als optie om meer mensen 

aan gezonde leefstijl met bewegen te krijgen.  

- Mevr. Klaver kreeg 50 gele attentiekaarten met tekst Doorgang vrij, ook voor mij 

uitgereikt en toegestuurd de vragenlijst over toegankelijkheid sportlocaties. 

- Afgesproken werd in elk geval 2x per jaar de wethouder te spreken. Verslag door Spelt 

verstuurd aan Marloes Huisman, beleidsmedewerker. Zij heeft toegezegd dit te 

agenderen bij nieuwe wethouder. Mevr Klaver heeft in december haar functie als 

wethouder neergelegd. Vervolgafspraken met nieuwe wethouder. 

 

Kerngroep overleg Sport- en preventieakkoord ‘Fit in Wassenaar’ 

In 2021 werd in Wassenaar gestart met de uitvoering van het nationale sportakkoord en in 2022 
werd ook met de uitvoering van het nationale preventieakkoord. Het sportakkoord en het 
preventieakkoord zijn in 2022 vervlochten tot een leefstijlakkoord ‘Fit in Wassenaar’. 
(www.fitinwassenaar.nl). Doel is om van 0 tot 100 jaar gezonde leefstijl te bevorderen en 
daarmee een betere gezondheid en minder ziektelast te verkrijgen. Een kerngroep van 
vertegenwoordigers uit diverse organisaties houdt toezicht op de realisatie van de plannen en 
projecten. Kisten Keij is coördinator van Fit in Wassenaar.  Twee tot driemaal per jaar komt de 
kerngroep bijeen. De voorzitter heeft aan de kerngroep gesprekken deelgenomen.  
 
 
Fondsen in Wassenaar 
In oktober werd deelgenomen aan Pop-up bijeenkomst georganiseerd door Fonds 1818 en 
Vrijwilligerscentrale Wassenaar (VCW). Er werden tips gegeven voor fondsenwerving de lokaal 
actieve fondsen als Fonds 1818, De Stille Kracht, Fonds Wassenaar, Fonds van ‘Fit in Wassenaar’ en 
het Rabo Impactfonds. Ook werd gewezen op de SESAM Academie voor cursussen voor bestuurders.  
Helaas werd in een vervolggesprek duidelijk dat ons project met de gele attentiekaart Doorgang vrij, 
ook voor mij niet voldeed aan de inclusiecriteria.   
 
 
Werkontbijt bij Vrijwilligers Centrale Wassenaar 
De Vrijwilligers Centrale Wassenaar organiseert tweemaal per jaar een werkontbijt met 
netwerkfunctie. Voorzitter en bestuursleden waren aanwezig. Gespreksonderwerpen waren: hoe 
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werf en behoud ik vrijwilligers, vacaturebank, vrijwillige energie nu en in de toekomst, aanmelding 
vrijwilliger van het jaar.   
  
 
Zwemuurtjes in het Sterrenbad      
In Sterrenbad Sportfondsen kunnen mensen met een lichamelijke beperking op drie dagen terecht 
voor een heerlijk zwemuurtje in het doelgroepen/therapie/welness bad. In de zomervakantie is het 
bad ook altijd open voor deze doelgroep. 
Dit doelgroepen/therapie/welness bad heeft altijd een watertemperatuur van 34 graden. Elke 
maandag (14.00 tot 15.00 uur) woensdag (11.15 tot 12.15 uur) en vrijdag (11.00 – 12.00 uur) maken 
gemiddeld 20 personen gebruik van deze prachtige activiteit. Een activiteit die in 2011 door de SGW 
is geïnitieerd en inmiddels is uitgegroeid tot 3 uur per week.  
Laagdrempelige toegang, gratis parkeermogelijkheid en diverse faciliteiten in een volledig 
aangepaste kleedkamer voor mensen met een lichamelijke beperking. In de 3 MiVa uren wordt er 
gerecreëerd maar ook altijd een half uur gezamenlijke oefeningen gedaan. De leeftijd van de 
deelnemers is tussen 15 en 85 jaar.  
Het zwemmen vindt plaats onder toezicht van een deskundig zwemonderwijzer van Sterrenbad 
Sportfondsen, die ook wanneer dat gewenst is, de aanwezige tillift bedient. Deelnemers die zelf het 
water in kunnen komen, doen dat via de ‘luie’ trap en de geleidelijk aflopende bodem. Voor het aan- 
en uitkleden moet men zelf zorgdragen. Een eventuele helper mag, tegen betaling van de normale 
toegangsprijs, meezwemmen.  
Mede dankzij het enthousiasme van het team van Sterrenbad Sportfondsen is het steeds uitermate 
gezellig. Lotgenoten helpen elkaar zo veel mogelijk, wanneer er hulp gewenst is. Na afloop is er een 
verse kop koffie of thee in het Café Plaza terwijl er nagepraat wordt met elkaar.  
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2.  Toekomst 
 

2.1  Activiteiten en plannen 2023 
 
De plannen van SGW voor 2023 zijn het onder de aandacht brengen en realiseren van openbaar 
toegankelijke aangepaste toiletten, samenwerking met andere stichtingen met overlappende 
doelstellingen en bevorderen van toegankelijkheid voor onze achterban.  
 
In het voorjaar van 2023 zal SGW de rolstoeltoegankelijkheid van de 58 speelplekken en speeltuinen 
in Wassenaar beoordelen.  

 
In het najaar wordt de jaarlijkse toegankelijkheidsprijs uitgereikt. 

 
Gesprek met de nieuwe wethouder Mens en Maatschappij, 2x per jaar. Zodra de 
formatiebesprekingen zijn afgerond zal bekend zijn wie de nieuwe wethouder zal zijn.  De te 
bespreken onderwerpen zijn: toegankelijkheid, voorzieningen, verkeersproblemen, parkeren voor 
mensen een fysieke beperking, huisvesting, implementatie VN-verdrag 

 
Deelname Kernteam voor Akkoord ‘Fit in Wassenaar’, om meer mensen te stimuleren deel te nemen 
aan beweegactiviteiten in het kader van gezonde leefstijl van onze achterban. 

 
Op Koningsdag deelname aan een kramenmarkt waar Wassenaarse organisaties zich presenteren. 
 
In mei 2023 wordt de inclusieagenda in de gemeenteraad besproken. Hieruit zal SGW relevante 
actiepunten opnemen in het activiteitenplan. 
 
Gesprek bij Duinrell over toegankelijkheid. 
 
Vervoer voor doelgroep door de Bij-bus zal via de krant onder de aandacht van de doelgroep worden 
gebracht.  
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3.  Organisatie 
 
De stichting werd opgericht op 4 juli 1979 als WaMiVa, belangenbehartiging minder validen. In 
december 2007 vond wijziging van de statuten plaats en kreeg de stichting de naam Stichting 
Gehandicapten Wassenaar (SGW). In 2021 werd hier het motto voor inclusie aan toegevoegd. 
 
Postadres:   Storm van ‘s Gravesandeweg 91(postadres), 2242 JD Wassenaar 
Email:    sgw.wassenaar@gmail.com 
Website:   www.sgwassenaar.nl  
 
KvK nummer:   41150892 
Bankrekeningnummer:  NL32 RABO 0130205877 ten name van de Stichting SGW.  
ANBI-status  
RSIN/fiscaal (identificatie)nummer: 816161926 
 

3.1  Bestuur 
 

Het bestuur bestaat uit 5 personen, allen onbezoldigd. In 2023 zal uitgezien worden naar een zesde 
bestuurlid.  
 

Voorzitter:   mevrouw Ida C. Spelt, herbenoembaar 2024 
Penningmeester: de heer G. H. J. Bonke, aftredend 2026, niet meer herbenoembaar 
Secretaris:   mevr. J. M.  O’Herne-Kanbier, herbenoembaar 2026 
Bestuurslid:  de heer V. M. Burgwal, aftredend 2023 niet meer herbenoembaar,   
Bestuurslid:  de heer N. van Dam, op eigen verzoek afgetreden september 2022 
Bestuurslid:   de heer E. C. M. Ooms (van september 2022 tot 8 januari 2023, overleden 18 
   januari 2023) 
Bestuurslid:  de heer T. R. A. Sanders, herbenoembaar 2026 
 

3.2  Ondersteuning 
Diana van Santen-de Bruin onderhoudt de website. Zij doet dit onbezoldigd en op vrijwillige basis.  
 
De gebroeders Westgeest, de exploitanten van parkeerterrein Zeelust bij Wassenaarse slag, beheren 
en onderhouden de strandmiddelen. De strandrollator, strandrolstoelen (Jutters) en de drijvende 
strandstoel (Tiralo) worden door hen op aanvraag uitgereikt aan bezoekers met een beperking.  
 
 

  

mailto:sgw.wassenaar@gmail.com
http://www.sgwassenaar.nl.nl/
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4.  Jaarrekening 
 

4.1  Jaarrekening  
 

De jaarrekening sloot in 2022 met een positief saldo van € 1.457.  
Voorlopig is er nog voldoende saldo op de spaarrekening om de kosten op te vangen.  In 2022 zijn 
donaties ontvangen van 

• De heer Hans Kortekaas, Oud-Wassenaarder (periodieke donatie) 

• Stichting Kampen 

• Stichting VCW 

Deze donaties zijn geoormerkte gelden en worden niet ingezet voor de eigen exploitatie maar voor 
het realiseren van projecten ten goede aan de doelgroep. 
Nieuwe donateurs zijn daarom zeer welkom. SGW is een ANBI-stichting, waardoor een gift fiscaal 
aftrekbaar is. 
 
KvK nummer:   41150892 
Bankrekeningnummer:  NL32RABO0130205877 ten name van de Stichting SGW.  
ANBI-status  
RSIN/fiscaal (identificatie)nummer: 816161926 
 
Het volledige financiële verslag is naast dit jaarverslag gepubliceerd op onze website 
Www.sgwassenaar.nl 
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Jaarrekening 2022 Stichting Gehandicapten Wassenaar

Resultatenrekening 2022

2022 2021 2022 2021

Lasten Baten

€ € € €

Vergaderkosten € 0,00 € 0,00 Subsidies € 0,00 € 0,00

ADMIN: Bankkosten € 119,40 € 127,62 Donaties € 5.750,00 € 4.600,00

Website € 55,04 € 45,38

ADMIN: 

Kantoorbenodigd- heden € 0,00 € 0,00 Sponsoring € 0,00 € 0,00

ADMIN: Fotokopieën/ 

drukwerk € 0,00 € 0,00 Crowdfunding € 0,00 € 0,00

Contributies/ 

abonnementen € 0,00 € 0,00 In natura € 0,00 € 0,00

Representatie/ 

publiciteit € 850,03 € 46,00 Eigen bijdrage € 0,00 € 0,00

Verzekering/ opslag/ 

onderhoud Jutters € 239,52 € 219,44

Toegankelijkheids-prijs € 93,50 € 19,50

Bijdrage 

projectenfonds € 0,00 1,000.00

LEVERANCIERS: Kosten 

Tiralo € 353,63 € 0,00

Dotatie Projectenfonds € 2.500,00 € 2.600,00 Rente € 1,83 € 1,98

Overig € 82,90 € 12,00

Personeel/Inhuur 

externen/Advies € 0,00 € 1.089,00

Exploitatie-overschot € 1.457,81 € 1.443,04 Exploitatietekort

totaal € 5.751,83 € 5.601,98 € 5.751,83 € 5.601,98

Toelichting

Kosten van de Toegankelijkheidsprijs omvatten mede een post van euro 22,50 betaald in 2022, maar m.b.t. december 2021

Kosten Tiralo betreffen onderhoud en vervanging onderdelen

Rep/Publiciteit betreft o.a. kosten jaarlijkse SGW bijeenkomst en kosten flyers "TOEGANG VRIJ"

Overige kosten betreffen o.a. kosten vervoer deelnemers Vrijwilligersprijs Wassenaar

Ontvangen eenmalige donaties van de Stichting Kampen (euro 3.000, geen oormerk) 

Stichting VCW (euro 250 te besteden aan vrijwilligers)

Daarnaast een jaarlijkse donatie van Hans Kortekaas, oud-Wassenaarder (euro 2.500). 

Balans per 31 december 2022

2022 2021 2022 2021

Activa € € Passiva € €

Inventaris:

Nog te betalen 

kosten € 0,00 € 0,00

Tiralo, Jutters, 

microfoons € 0,00 € 0,00 Projectenfonds:

saldo 01.01.2022 € 20.666,94

Liquide middelen: Af:

Rabo rekening courant € 8.328,98 € 4.373,00

Toevoeging aan 

exploitatie

Bij:

Ontvangen 

Donaties € 2.500,00

Rabo 

BedrijfsSpaarRekening € 18.145,22 € 18.143,39 saldo 31.12.2022 € 23.166,94 € 20.666,94

Eigen vermogen:

Beginkapitaal € 1.849,45

Bij:

Exploitatieoversc

hot 2022 € 1.457,81

Eindkapitaal € 3.307,26 € 1.849,45

€ 26.474,20 € 22.516,39 € 26.474,20 € 22.516,39

Toelichting:

In eigendom zijn 3 Jutters, 1 strandrollator, 1 Tiralo 

De aanschafkosten zijn steeds direct tlv het resultaat gebracht. Jaarrekening goedgekeurd door Kascomm op 24 maart 2023
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5.  Begroting 2023 
 

 

BEGROTING 2023 Stichting Gehandicapten Wassenaar

Lasten Toelichting Baten Toelichting

 €  € 

Vergaderkosten  €                60,00 Subsidies  €                        -   

ADMIN: Bankkosten  €              130,00 2022 plus 10% Donaties  €           3.000,00 2500 periodiek, 500 eenmalig

Website  €                60,00 idem

ADMIN: Kantoorbenodigdheden  €                       -   Sponsoring  €                        -   

ADMIN: Fotokopieën/drukwerk  €                       -   Crowdfunding  €                        -   

Contributies/abonnementen  €                       -   In natura  €                        -   

Representatie/publiciteit  €              675,00 verjaardag SGW + art DWK + vlag Eigen bijdrage  €                        -   

Verzekering/opslag Jutters  €              325,00 verzekering + 75 opslag

Toegankelijkheidsprijs  €              150,00 

cf eerder ad 75 en 75 kosten nieuwe 

trofee Bijdrage projectenfonds  €           3.747,00 

LEVERANCIERS: Kosten strandmateriaal  €              350,00 

Dotatie Projectenfonds  €                       -   Rente  €                   3,00 

Overig  €          5.000,00 

bijdrage rolstoeltoegankelijk maken van 

een speelplek

Personeel/Inhuur externen/Advies  €                       -   

totaal  €     6.750,00  €      6.750,00 


