
 

 

 

Financieel overzicht 2022 

 

Balans t/m 31 december 2022 
Code Omschrijving Activa Passiva 

1000 Bank €37.797,16  
1010 Kas       €169,26  

1300 Debiteuren            €0,00  

1400 Eigen vermogen  €37.966,42 

1500 Crediteuren             €0,00 

  €37.966,42 €37.966,42 
 

Staat van Baten en Lasten 2022 
 

Opbrengsten 
Subsidie €250,- 

Sponsoring/Donaties €17.250,14 
  

Totaal €17.500,14 

 

Uitgaven 
Kosten vrijwilligers Km vergoeding 

Jaarlijkse vergoeding 
Lief en leed 
Diverse kosten  

€1.387,44 

Kosten marketing Goodies  
Website/domein/e-mail 

€4.011,41 

Kosten wensen Entree 

Eten 
Kilometers 
Diversen 

€7.456,- 

Algemene kosten Bankkosten 
Verzekeringen 

Abonnementen 
Vergaderkosten 
Overige 

€ 2.124,84 

   
Totaal   €14.979,69- 

 

Resultaat 2022:   €2.520,45 

 
 
  



 

 

Verslag 2022 
 
Afgelopen jaar konden we (gelukkig) weer volop bezig met het vervullen van wensen voor 
kinderen uit heel Drenthe! Van prinsessendagen, bezoekjes dierentuin Emmen tot het 
bezoek aan politie Meppel, elk kind kreeg zijn droomdag. 
 
Aan de kant van de sponsoren en donateurs bleef het ook zeker niet stil. Wat een steun 
hebben we gekregen afgelopen jaar, met als één van de hoogtepunten de Pokerrun waarbij 
we het enorme bedrag van €10.001,- overhandigd kregen. Doordat we zoveel steun uit 
allerlei hoeken krijgen, zijn we nog steeds een gezonde stichting die haar werk kan blijven 
doen. Gooien we nu het geld over de balk? Absoluut niet! 
 
Naast dat we een standaardbedrag per wens hebben vastgesteld (waarbij we elk jaar kijken 
of dit nog reëel is), proberen de wensteams ook om met behulp van lokale ondernemers de 
dag zo mooi en leuk mogelijk in te vullen. Zo werkt het twee kanten op, de kinderen een 
leuke dag en de ondernemer een steuntje in de rug. Waarbij opgemerkt moet worden dat 
veel ondernemers ons tegemoetkomen in de kosten, maar gezien de zware tijd die veel 
ondernemers gehad hebben de afgelopen jaren, is dit niet iets wat wij als vanzelfsprekend 
ervaren. 
 
Voor 2023 willen we weer zoveel mogelijk wensen gaan uitvoeren, onze fantastische 
vrijwilligers van de diverse wensteams (Assen, Emmen en Meppel) staan daar garant voor. 
Daarnaast blijven we zeker actief bezig met het verwerven van sponsorgelden en donateurs 
om onze stichting zo gezond mogelijk te houden. 
 
Het bestuur van Wensstichting Drenthe 


