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Voorwoord van de voorzitter  

 

2020 was door Covid 19 een ander jaar dan de voorafgaande jaren voor wat betreft de 

georganiseerde activiteiten. De oranje week in samenwerking van SNOF een Pubquiz en een 

Bingo avond konden helaas geen doorgang vinden.  

De 2 keezavonden, georganiseerd, in februari waren zeker een groot succes!. Alles is boven 

verwachting gegaan. Mede door alle donatie, sponsoren en een ieder die ons een warm hart 

toe draagt hebben we een mooi resultaat behaald voor De Paradijsvogelbloem. 

1.  Verslag van het bestuur 

 

Het bestuur heeft in 2020 tien keer vergaderd. 

Personen en bedrijven kunnen nog steeds Vriend Van worden door keuze te maken tussen 4 

verschillende bijdrage, goud, zilver, brons en platina. Elk soort staat voor een bedrag. Vriend 

Van wordt je voor minimaal 3 jaar en het gekozen geldbedrag wordt automatisch 

geïncasseerd. 

Covid-19 was voor veel ondernemers een strop, waaronder zeker ook de horeca, Stichting 

GoedeDoelenDag Nieuwkoop heeft op een creatieve wijze met inachtneming van de 

coronamaatregelen een horecatour georganiseerd. Dit was een groot succes onder de 

deelnemers en is zeker nog een keer voor herhaling vatbaar, maar dan zonder corona 

regels. 

Het doel van september 2019 t/m augustus 2020 hebben we door Covid-19 door laten lopen 

t/m 31 december 2020.  

1.2  Activiteiten 

 
Vanaf september 2019 t/m 31 december 2020 heeft Stichting GoedeDoelendag Nieuwkoop 

zich ingezet voor zorgboerderij/kwekerij  De Paradijsvogelbloem in Ter Aar. 

De Paradijsvogelbloem is een kleinschalige zorgboerderij/zorgkwekerij voor jongeren en 

volwassen mensen met een beperking. Zij willen graag een speeltoestel voor buiten. 

De kinderen spelen nu in de kas, super fijn in de winter, maar zomers is het te warm. 

Door Covid-19 zijn er andere activiteiten georganiseerd, dit vanwege de maatregelen welke 

de overheid en gemeentes hebben moeten nemen. 

Keez-avonden konden vanaf maart helaas niet georganiseerd worden. Ook de pubquiz en de 

bingo zijn niet door gegaan. 

Wel is er in juli een vaarpuzzeltocht uitgezet, 42 boten hebben er aan deelgenomen. Het was 

een puzzelroute met vragen en opdrachten onderweg. Het weer werkte tot 18.00 uur goed 

mee waardoor het een zeer geslaagde activiteit was. 

In september en december zijn we aan het knutselen gegaan. Door inkoop en sponsoring van 

materialen zijn er leuke herfst- en kerststukken gemaakt door de vrijwilligers van 

GoedeDoelenDag Nieuwkoop. De stukken werden verkocht via de website van Stichting 

GoedeDoelenDag en op de markt in Nieuwkoop. Helaas kon de laatste marktdag op 19 

december 2020 niet doorgaan door de lockdown. Ondanks de lockdown is er een super mooi 

resultaat behaald. 

 

 

2.  Toekomst 

 

Vanaf 1 januari 2021 zullen de doelen gelijk lopen met het boekjaar, dus van 1-1 t/m 31-12.  
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2021, Ook dit wordt een onzeker jaar door COVID 19. De eerste helft van het jaar zal er nog 

weinig mogen aan activiteiten. We hopen toch wel weer wat activiteiten te mogen 

organiseren in 2021. 

Voor de zekerheid is er gekozen om voor 2021 kleinere doelen te kiezen.  

Hieronder de doelen voor 2021: 

 Gymattributen voor het Futurahuis in Nieuwveen 

 Waterpomp en verbetering voor de Dorpsboerderij in Nieuwkoop 

 Picknicktafel voor de Beleefspeeltuin bij Ipse de Bruggen in Nieuwveen 

 Materiaal voor het opknappen van de Bakkerskar van bakker van Leeuwen in 

Aarlanderveen 

2.2  Activiteiten 

 

In 2021 willen we weer verschillende activiteiten organiseren, maar alles hangt af van hoe 

het met Covid-19 gaat verlopen. 

Als corona aanblijft zullen we weer creatief moeten zijn met wat we gaan organiseren. 

3.  Organisatie 

 

Stichting GoedeDoelenDag Nieuwkoop  heeft sinds 2017 ANBI-status.  

Website:  www.goededoelendagnieuwkoop.nl 

Mail:  goededoelendagnieuwkoop@gmail.com 

RSIN nummer:865904387 

KvK nummer: 67266983 

 

3.1  Bestuur 

 

Voorzitter:   mevr. L. van Raaijen 

Penningmeester: mevr. M. Nieuwenhuizen 

Secretaris:   mevr. M. Gellekom 

Bestuurslid:  mevr. M. Hoogeveen 

Bestuurslid:  mevr. I. Tensen 

Bestuurslid  mevr. D. Maarsseveen 

 

3.2  Werknemers 

Er zijn verder geen werknemers in dienst. De organisatie maakt gebruik van vrijwilligers.  

3.3 Cijfers 

 

Het doel “ De Paradijsvogelbloem” hebben we tot 31 december 2020 laten doorlopen, dit is 4 

maanden langer dan gebruikelijk.  

Ondanks Covid-19 is er een mooi resultaat behaald van € 9.723.  

Aan De Paradijsvogelbloem is toegezegd dat ze speeltoestellen mogen uitzoeken tot een 

bedrag van € 8.000 inclusief btw. Het resterende gedeelte van het resultaat zal besteed 

worden aan de doelen van 2021. 

http://www.goededoelendagnieuwkoop.nl/
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4.  Jaarrekening 

 

Jaarrekening      
 

Activa    2020  2019 

Immateriële vaste activa      

Materiele vaste activa                    242                                
        290 

Overige overlopende posten                    400  

 

Jumbo bonnen                    544  
 

Liquide middelen               14.637  8.690 

Totale activa    

 

15.823   8.980 

      

Passiva      

Reserves en fondsen                 2.000                                                      2.000 

Onderhoud voorziening Kwiek route                                     1.100  1.000 

Doel 2021   1.723   

Voorziening Doel 2019 Samen Varen   3.000                                   3.000   

Overlopend Doel 2020 PVB nog te 

betalen   8.000                                      2.980 

      

Totale passiva    15.823  8.980 

      

Inkomsten      

Inkomsten GoedeDoelenDag   0  3.668 

Inkomsten Vriend Van   425                           1.100 

Inkomsten div activiteiten                                               9.435          3.061 

Inkomsten uit sponsoring / subsidies   2.796  2.500 

Inkomsten acties van derden   364  2.151 

Inkomsten uit Jumbo acties   1.263  1.006 

                                       

      

Totale inkomsten               14.283  13.486 

      

      

Bestedingen      

Kosten beheer en administratie   187                                 249          

Kosten GoedeDoelenDag                6.566          

Diverse algemene kosten   981  966 

Kosten diverse activiteiten   3.397  121 

Onttrekking aan reserves                                   2.000 

Totale kosten/bestedingen    4.560  11.125 

      

      

Resultaat Boekjaar   9.723  3.584 
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5.  Resultaat  

 

Het resultaat van € 9.723 zal als volgt verwerkt worden. Zorgboerderij “De 

Paradijsvogelbloem” mag voor € 8.000 speeltoestellen uitzoeken. Het resterende gedeelte van 

€ 1.723 wordt gereserveerd voor de doelen van 2021. Als er te weinig activiteiten kunnen 

doorgaan kunnen we wel schenkingen doen aan de gekozen doelen van 2021.    

6.  Begroting 

 

 

Er is voor 2021 geen begroting, dit in verband met de vooruitzichten en ontwikkelingen welke    
Covid-19 zal gaan doen. 
Er wordt gekeken naar de mogelijkheden die er zijn om activiteiten te organiseren. Hierbij wordt bij 
elke activiteit gekeken wat de geldende maatregelen zijn en of de activiteit corona-proef is. 
 
Er zal zeker nog geen GoedeDoelenDag georganiseerd worden. 
 


