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Introductie en dank 
De samenleving heeft mensen nodig die zich in vereniging willen inzetten voor de buurt waar ze 

wonen, de school van hun kinderen of de club waar ze lid van zijn. Veiligheidsinitiatief ziet dat heel 

veel mensen iets te bieden hebben en bestaat om bijdrage te verbinden met anderen, tot een 

samenhangend en opbouwend netwerk. 

Het jaar 2020 is het eerste volle jaar van Veiligheidsinitiatief (voluit: Nederlandse Burger 

Veiligheidsinitiatieven). Een jaar waarin we een vorm vinden voor het versterken van initiatieven, het 

borgen van kwaliteit en het vertegenwoordigen van de initiatieven richting lokale en landelijke 

belanghebbenden.  

Ontwikkelingen die we stuk voor stuk beschrijven en zo een overzicht geven van onze missie: meer 

impact van mensen met hart voor de samenleving.  

De vele veiligheidsinitiatieven waar we mee hebben samengewerkt – zij in een uitvoerende, 

praktische rol en Veiligheidsinitiatief in de rol van kennis en vaardigheden delen – hebben allen deze 

constructieve instelling die we ondersteunen.  

Wij willen de veiligheidsinitiatieven met wie we hebben mogen samenwerken hartelijk danken voor 

hun tijd en energie. Ook de vertegenwoordigers van gemeenten, lokale, regionale en landelijke 

politie, het CCV, de VNG en ministeries hebben ons heel veel waardevolle lessen gegeven, naast 

essentiële financiële en morele steun om veiligheidsinitiatieven een belangrijke positie te geven in 

het veiligheidsdomein.  

We willen in het bijzonder de heer Chris van Dam bedanken. Hij heeft ons vanaf onze eerste 

ontmoeting in 2018 met raad en daad gesteund en de samenwerking was ook dit jaar weer 

bijzonder. Inmiddels is duidelijk dat hij na de Tweede Kamerverkiezingen van 2021 niet zal 

terugkeren naar de Tweede Kamer. Wij zien er daarom zeer naar uit om met hem in en andere 

functie samen te werken. 

 

 
Lucien Stöpler 
Voorzitter 

 
Daphne Hendriks-Pasop 
Secretaris 

 
Karel Neelis 
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Gemeenschapsontwikkeling 
De eerste prioriteit van Veiligheidsinitiatief is om een gemeenschap te helpen ontstaan en 

begeleiden van sterke, ambitieuze en hechte veiligheidsinitiatieven op lokaal niveau.  

Een gemeenschap van veiligheidsinitiatieven 

De gemeenschap die Veiligheidsinitiatief zelf opricht bestaat uit een schil van organisaties die in 

wisselende mate betrokken zijn.  

De groep ‘bezoekers’, bestaat uit organisaties die vrijblijvend een kijkje nemen bij een van de 

evenementen die Veiligheidsinitiatief organiseert. Deze groep bestaat uit ca. 120 burgerinitiatieven, 

ca. 20 gemeenten en politie uit 4 van de 10 regio’s. Een of meerdere personen uit deze organisaties 

sluiten aan bij de Community of Practice voor burgers of overheid. De burgerinitiatieven lopen uiteen 

van klein – enkele tientallen – tot groot – duizenden deelnemers. De burgerinitiatieven die 

Veiligheidsinitiatief bezochten in 2020 vertegenwoordigen ca.  19.000 burgers.  

De groep ‘leden’, is een groep die zich aan heeft gesloten bij Veiligheidsinitiatief en door ons wordt 

begeleid. Dit is een groep van ca. 50 initiatieven in 7 gemeenten met ca. 8000 burgers.  

De groep ‘koplopers’ is een groep van coördinatoren die de ambitie hebben om hechtere verbanden 

in de buurt te smeden, een groter en meer divers publiek te betrekken. Op dit moment wordt er 

actief gewerkt met de coördinatoren van ca. 19 initiatieven.  

Gemeenschappen van veiligheidsinitiatieven 

Er is een programma ontwikkeld voor ledenwerving. Al in een vroeg stadium werd namelijk duidelijk 

dat ledentallen van buurtpreventieteams onder druk staan – dalend – en de samenstelling van de 

teams is vaak eenzijdig – blank, op leeftijd en bovengemiddeld man. De doelen voor het uitbreiden 

van het aantal leden zijn dus zowel gericht op aantallen, maar ook diversiteit.  

Het huidige model van buurtpreventie is in feite een afgeleide of verlengstuk van de politie, als ogen 

en oren van. Dit vereist een vrij specifieke set regels en vaardigheden om te voorkomen dat mensen 

eigenrichting ontwikkelen en tegelijkertijd relevante signalen doorgeven. Een systeem gericht op 

signaleren ten behoeve van opvolging door de politie en de gemeente blijkt minder in staat om 

sterke gemeenschappen op te bouwen en nieuwe leden te werven.  

De methode is mede gestoeld op ABCD: asset based community development. Dit concept houdt in 

dat de ontwikkeling van projecten start met te kijken naar de middelen en capaciteiten die de 

gemeenschap graag bijdraagt, in plaats van te handelen vanuit de behoefte aan zaken die de 

gemeenschap niet heeft. Dit onderscheid is relevant omdat het de gemeenschappen meer 

bekrachtigt om een eigen programma te ontwikkelen om hun eigen behoeftes te voorzien.  

De methode wordt vanaf maart 2021 getraind bij een integraal ontwikkelprogramma buurtpreventie 

dat Veiligheidsinitiatief opzet.  
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Samenwerking en de verhouding tot de overheid 
Veiligheidsinitiatieven hebben een eigen bestaansrecht en eigen doelstellingen. Tegelijkertijd is de 

relatie met overheden van groot belang voor samenwerking, overleg en financiering. In de 

ondersteuning van veiligheidsinitiatieven komt deze relatie ook aan bod.  

Overheden zien de kansen die veiligheidsinitiatieven bieden: de mogelijkheid voor meer toezicht en 

controle – de ogen en oren van de buurt – en een grotere samenhang in de wijk. Enkele gemeenten 

zijn ook bereid om middelen bij te dragen zoals hesjes, jasjes, zaklampen en een gezamenlijke app 

om zaken door te geven en terug te koppelen. Gemeenten verstrekken dit alleen aan mensen die ook 

fysiek rondes lopen. Dat is een veel kleinere groep dan de groep mensen die met WhatsApp, 

Telegram en een keur aan andere apps zoals Nextdoor en Mijnbuur hun signalen delen.  

Wanneer overheden een meer aansturende relatie krijgen met veiligheidsinitiatieven, ontstaat er 

soms spanning met eigen initiatief enerzijds en verwachtingen over wederkerigheid anderzijds. 

Initiatieven die buiten de bepalingen van gemeenten om een experiment willen aangaan worden 

door een al te rigide vasthouden van de gemeenten aan de subsidievoorwaarden beknot. De 

teleurstelling bij burgers over het gebrek aan opvolging en terugkoppeling van gemeente en politie is 

een eveneens een veelgehoorde klacht die ook voortkomt uit het aansturen van buurtpreventie en 

appgroepen.  

De rol van Veiligheidsinitiatief is primair om veiligheidsinitiatieven te ondersteunen bij de organisatie 

van effectieve activiteiten. Veiligheidsinitiatief ondersteunt veiligheidsinitiatieven door hun behoefte 

aan ruimte en toenadering te structureren in een jaarlijkse cyclus waarin ambities en daar uit 

voortvloeiende inzet van de partners opgenomen zijn, alsmede vaste evaluatiemomenten waarin 

deze ambities worden bevestigd of bijgesteld op basis van de effecten.  

 

  
Samenwerking tussen partners in Soest 

Na de certificering van Soest is stilgestaan bij de genoemde ambities van 

Buurtwacht Soest. Zij wilden inzetten op een sterkere onderlinge relatie. Daar 

wilden politie en gemeente graag aan bijdragen, waardoor er een gemengd 

programma ontstond. Politie was bereid bijeenkomsten te organiseren die een 

kijkje achter de schermen bij interessante onderdelen zoals bereden politie en de 

K9 afdeling bezocht konden worden. De gemeente gaf aan een en ander financieel 

te willen ondersteunen.  

In de uitvoering werd  vanwege de coronabeperkingen niet alles uitgevoerd. Bij de 

kwartaalevaluatie werden daarom nieuwe afspraken gemaakt. 
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Kwaliteitsontwikkeling 
De ontwikkeling van een gemeenschappelijk kader van geaccepteerd en gewenst gedrag is de basis 

voor een programma van kwaliteitsontwikkeling. Er zijn drie domeinen waar kwaliteit bij 

veiligheidsinitiatieven wordt ontwikkeld: bij de samenhang en omvang van de gemeenschappen, bij 

de samenwerking met elkaar en (veiligheids)partners en bij de impact op de veiligheid, leefbaarheid 

en welzijn voor zover dat met de vorige twee samenhangt.  

De normen die gelden voor de verstrekking van subsidies door gemeenten of andere instellingen, zijn 

niet noodzakelijkerwijs verbonden aan de kwaliteitsontwikkeling die hier beschreven wordt. Als een 

gemeente een bepaalde training van een bepaald trainingsbureau verplicht stelt, hangt dit vast 

samen met de kwaliteit die Veiligheidsinitiatief meet, maar het is geen voorwaarde. Andersom 

kunnen veiligheidsinitiatieven niet op basis van een erkenning, subsidie krijgen van een instelling.  

In de loop van 2020 is met deze werkwijze een erkenningsregeling in gebruik genomen. De normen 

hiervoor zijn:  

1. Een initiatief van enige omvang, duidelijk gecoördineerd.  

2. De capaciteit tot samenwerking door het hanteren van een gezamenlijk kader van acceptabel 

gedrag (ook zoals gemeten met deze certificering), de openheid voor opbouwende 

samenwerking en een contactpersoon (of meerdere) die ad hoc en structureel in contact 

kunnen staan met partners.  

3. Gericht zijn op gedrag dat effectief is voor leefbaarheid en veiligheid 

De methode van afnemen van de certificering bestaat uit het invullen van een online 

vragenformulier, een gesprek met Veiligheidsinitiatief waarin toelichting en extra details worden 

gegeven. Er wordt meegekeken met een dagelijkse activiteit van de coördinator.  

Er zijn in 7 gemeenten certificeringstrajecten uitgezet. Daarvan zijn tot op 31 december 3 afgerond. 

Met de initiatieven in deze 3 gemeenten zijn ontwikkeltrajecten opgezet om specifieke ambities op 

de punten van gemeenschapsontwikkeling en samenwerking te realiseren.  

Handboek Van Initiatief tot Impact 

De ervaringen die in het eerste half jaar en het congres zijn opgedaan zijn samengesteld in een 

handboek. Dit handboek is op 28 januari gepresenteerd op de dag van de wijk, georganiseerd door 

het Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners (LSA bewoners).  

De terugkerende thema’s zijn geclusterd in 4 modulen:  

 Wat is een veiligheidsinitiatief, wat zijn de werkzame bestanddelen en hoe verhoudt het zich 

tot andere maatschappelijke partners? Hoe belicht je de eigen kracht van het initiatief en 

welke doelen en ambities passen daarbij?  



  

 Pagina 7 
Jaarverslag 

  
 

 De rol van de verbinder in het ontstaan en de activiteiten van een veiligheidsinitiatief. Hoe 

verbindt een verbinder mensen, organisaties en locaties tot een initiatief dat de wijk 

versterkt en mensen steun en bevrediging geeft?  

 Welke kaders vallen activiteiten binnen opdat ze veiligheid en leefbaarheid vergroten? Welke 

regels zijn hierbij gebruikelijk? Welke technologie wordt gebruikt en aan welke eisen moet 

deze voldoen om veiligheidsinitiatieven te ondersteunen? 

 Hoe kan de impact van initiatieven in kaart worden gebracht? Op basis van deze meting 

kunnen de meest effectieve activiteiten gestimuleerd worden.  De impactmetingen en –

sturing zijn ook te gebruiken als verantwoording aan partners en een manier om de 

voortgang te bespreken.  

Het boek Van Initiatief Tot Impact wordt omgezet in trainingsmodulen om de opgedane ervaringen 

te verspreiden en andere veiligheidsinitiatieven te begeleiden en ontwikkelen. In 2021 wordt 

begonnen met veiligheidsinitiatieven te trainen en hechte communities te helpen ontstaan waar ze 

nog onvoldoende zijn.  
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Certificering van buurtpreventieteam Loosduinen, Den haag 

In de tweede helft van 2020 ontstond het contact met een omvangrijke appgroep en 

een buurtpreventieteam in Loosduinen. De aantal coördinatoren wilde graag 

vertellen over hun werkwijze, maar ook contact krijgen met andere initiatieven en 

horen hoe zij zaken aanpakken, zoals contacten leggen met een meer diverse groep 

buurtbewoners. Er is met de coördinatoren gesproken en meegekeken bij hun 

activiteiten om inzicht te krijgen in hun gebied, uitdagingen en ambities.  

De levendige gesprekken gaven duidelijk inzicht in de omvang van de gemeenschap 

en dat de gemeenschap gecoördineerd werkt. Uit de certificering: “De 

gemeenschappen in Loosduinen van de WhatsApp groepen en de BIT’s zijn sterk 

georganiseerd met enthousiaste beheerders die bijdrage aan een levendige en 

betrokken groep. De coördinatie is solide. Het ledental van de WhatsApp groepen is 

hoog.” 

De samenwerking met politie en gemeente werd beschreven en de initiatieven voor 

een grotere impact. Vanuit de politie en de gemeente bleek dat de groepen bekend 

waren en er bereidheid was om de samenwerking met hen te ondersteunen. Uit de 

concept certificering: “Het verdient aanbeveling om op deze samenwerking voort te 

bouwen, zoals ook door politie verzocht, door het trainen en betrekken van meer 

mensen.” 

De verhouding van de inzet en de uitkomst – de impact op de buurt - wordt niet 
gemeten, al zijn de ervaringen met deze werkwijze positief, zoals eerder opgemerkt.  

“Er is bij de politie en de deelnemers de indruk dat de werkwijze en de gedegen 
inzet van alle betrokkenen, duidelijke effecten heeft. Het is aan te bevelen na te 
gaan welke specifieke gedragingen bijdragen aan deze effecten, zodat er door 
andere veiligheidsinitiatieven en partners lering uit getrokken kan worden.” 

Volgt onze conclusie: Vereniging Veiligheidsinitiatief certificeert de Buurt 

Interventieteams en WhatsApp groepen in Loosduinen onder de Erkenningsregeling 

Veiligheidsinitiatieven. Zij feliciteert de leden en de partners met hun werk. 

Veiligheidsinitiatief zal in het komende jaar de ontwikkeling van de gemeenschappen 

bijhouden en ondersteunen.  
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Vertegenwoordigen van veiligheidsinitiatieven 
Veiligheidsinitiatief wil de belangen van veiligheidsinitiatieven vertalen. Bij een significante groep 

initiatieven zijn inspirerende voorbeelden van activiteiten die buurtgenoten energie geven en de 

buurt helpen veiliger en leefbaarder te maken. Tegelijkertijd hebben de meeste 

veiligheidsinitiatieven ook onvrede met aspecten in hun situatie. Lokaal, regionaal en landelijk willen 

we de kansen en tekortkomingen aankaarten bij diensten, beleidsmakers, politici en bestuurders.  

Communities of practice 

Burgerinitiatieven in de veiligheid zijn nog volop in ontwikkeling, zoals in het vinden van hun rol, het 

werven van leden en samenwerking met partners. Vraagstukken waar verschillende 

gemeenschappen verschillende invulling aan geven. Er is geen duidelijk overzicht op wat beter werkt 

en in welke omstandigheden en de voor- en nadelen die aan een specifieke aanpak kleven.  

Communities of practice zijn groepen mensen die willen bijdragen aan de impact van 

veiligheidsinitiatieven, daarbij aandachtig zoeken naar aanknopingspunten en hun onzekerheden als 

richtinggevend beschouwen om te onderzoeken (vrij naar E. en B. Wenger-Trayner, 2020).  Hieronder 

worden deze elementen toegelicht:  

 Bijdragen aan de impact. Je wil je veiligheidsinitiatief meer positieve impact geven op 

veiligheid, leefbaarheid en aspecten van welzijn die daarmee samenhangen. Dat kan met 

kleine stapjes maar dat je die kant op wil, is een belangrijk motief om deel te nemen aan een 

community of practice. Het kan iemand zijn die zich ergert aan overlast, een ervaren 

buurtpreventie-lid die een bredere rol wil of iemand die algemeen wil leren van anderen om 

verder te ontwikkelen. 

 Aandachtig zoeken. Voor vragen waarvoor de antwoorden onbekend zijn, is alle aandacht 

nodig om aanknopingspunten te vinden die in de juiste richting wijzen. Voor een thema als 

ledenwerving is bijvoorbeeld aandacht besteed aan de relatie met buurtgenoten en 

instanties om vervolgens te besluiten dat er geen leden geworven moeten worden, maar 

gebruik gemaakt worden van wat mensen willen bijdragen en dat vertalen naar veiligheid en 

leefbaarheid. Zo konden we tuiniers, hardlopers, klussers en koks onderdeel maken van onze 

gemeenschap zonder hen te hoeven overhalen. 

 Onzekerheden. We weten niet precies hoe we het doel moeten bereiken dat we onszelf 

hebben gesteld. Er is niet een duidelijk pad. Het verzamelen van informatie van elkaar kan 

ons helpen tot effectieve experimenten te komen en de benaderingen van de oplossingen 

die we zoeken.  

In de community of practice zit een deels wisselende groep van 15 tot 25 deelnemers. In 2020 is 

vooral gekeken naar de onderwerpen waar veel vraag naar is. In 2021 worden deze onderwerpen 

omgezet naar een community die op deze thema’s oplossingen zoekt. De thema’s die op grote 

belangstelling mogen rekenen zijn op dit moment ledenwerving, de verhouding tot de overheid en 

specifieke thema’s in het veiligheidsdomein, met name ondermijning.  
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Congres Veiligheidsinitiatief 

Op 17 oktober was het congres Veiligheidsinitiatief. Tijdens het congres werden 

veiligheidsinitiatieven in al hun verscheidenheid vertegenwoordigd en werden de relatie met de 

overheid, technologie en verschillende prioritaire veiligheidsthema’s door een breed publiek 

besproken. Vanwege de in die periode toenemende beperkingen was het congres verhuisd van de 

Haagse Hogeschool naar een studio waar iedereen op 1,5 meter kon blijven.  

 Veiligheidsinitiatieven. De grote hoeveelheid vrijwillige energie die door buurtbewoners uit 

heel Nederland los komt rond de thema’s veiligheid en leefbaarheid was in een keur aan 

filmpjes gevat. Ze vertellen over een bijdrage aan de ordening die we allemaal willen: 

toezicht door welwillende buurtgenoten, signaleren van overlast en mogelijke criminaliteit. 

De politie kon in bepaalde gevallen van grote tot kleine criminaliteit opsporen en 

voorkomen. De verschillen in de middelen die ze ontvangen en accenten in hun 

taakopvatting werden ook duidelijk.  

 Overheid. De relatie met de overheid is sterk in ontwikkeling. Er is vanuit de politiek en 

veiligheidsinitiatieven een roep om een meer faciliterende rol te spelen en een meer 

gelijkwaardige samenwerking aan te gaan. De weg die daarin te begaan is, werd besproken 

door vertegenwoordigers van de politie en gemeente.  

 Technologie. Verschillende meldsystemen werden gepresenteerd, met hun respectievelijke 

voor- en nadelen. De apps helpen burgers elkaar te waarschuwen en burger en overheid te 

verbinden. De verdienmodellen van deze apps zijn aanleiding geweest tot veel vragen over 

de verwerking van de gegevens die ze krijgen. De voorgestelde apps hebben daar allen hun 

oplossingen voor.  

 Veiligheidsthema’s. Vooral diefstal (ook door inbraak, beroving), cybercrime en het brede 

thema ondermijning kwam aan bod. Het handelingsperspectief voor burgers staat voorop. 

Ook al zijn opsporing en handhaving overheidsbevoegdheden, burgers hebben een breed 

eigen handelingsruimte waarbij ze hier door apps en training effectief aan bij kunnen dragen.  

Van het congres is een audiovisuele weergave gemaakt. Uittreksels hiervan zijn te vinden op 

https://veiligheidsinitiatief.nl/in-beeld/ 

 

Vertegenwoordigingsactiviteiten 

Veiligheidsinitiatief heeft in het eerste jaar van haar bestaan een sterke relatie opgebouwd met 

vertegenwoordigers van de nationale politie, het ministerie van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties en de gemeente Den Haag. Veiligheidsinitiatief maakt deel uit van een landelijke 

denktank voor buurtpreventie.  

Met de nationale politie is gezocht naar een thema om op samen te werken. Uiteindelijk is hier het 

thema ondermijning gekozen omdat hiervoor een structuur bestond in de gemeente Breda, in 

https://veiligheidsinitiatief.nl/in-beeld/
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samenwerking met de politie-eenheid Zeeland-West Brabant. In 2021 zullen de eerste 

samenwerkingsverbanden die lokaal zijn geïnitieerd worden geëvalueerd.  

Met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is aansluiting gevonden bij het 

programma Leefbare en veilige wijken. Dit is een belangrijke bron voor strategisch overleg over de 

positie van Veiligheidsinitiatief binnen andere actoren van het veiligheidsdomein. Via deze weg is ook 

de belangrijkste bron van inkomsten voor dit jaar ontvangen, een subsidie van €50.000.  

De gemeente Den Haag is de welwillende gastheer geweest van het congres Veiligheidsinitiatief. Dit 

contact ontstond door de grote inzet van de gemeente op het thema buurtpreventie en de 

uitgesproken veiligheidsinitiatieven die mede hierdoor zijn ontwikkeld. In de rol van gastheer heeft 

zij sterk bijgedragen aan de geloofwaardigheid van veiligheidsinitiatieven door niet alleen een 

subsidie voor de organisatie te verstrekken maar ook door de burgemeester een warm welkom te 

laten geven.  

De landelijke denktank waar Veiligheidsinitiatief deel van uitmaakt is gestart door het ministerie van 

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, en deze, samen met het ministerie van Justitie, de 

nationale politie en het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid, beheren. Het doel van 

deze denktank is om buurtpreventie een vastere positie te geven – los van wat die positie dan is – in 

wijken, naast andere partners.  
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Evaluatie 2020 en vooruitblik naar 2021 
Het jaar 2020 is voor Veiligheidsinitiatief een bewogen jaar geweest waarin veel zaken zijn 

georganiseerd. Dat stemt tevreden. Tegelijkertijd vraagt de inkleuring van de details van een 

organisatie nog erg veel inzet. Voor het komende jaar zijn de inhoudelijke ontwikkeling van een 

toegankelijke training en begeleiding en het bereiken van een grotere groep veiligheidsinitiatieven de 

twee maatgevende doelen.  
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Financiële verantwoording 
De belangrijkste inkomsten en uitgaven van Veiligheidsinitiatief zijn overzichtelijk. Aan de 

inkomstenkant staan subsidies van het ministerie van BZK en de gemeente Den Haag, terwijl 

uitgaven aan de honorering van Lucien Stöpler aan de uitgavenkant het leeuwendeel van de 

financiën beschrijft.  

Hieronder geven we een volledige weergave van de balans.  

 

 Begroting Daadwerkelijk Begroting 2021 Begroting 

          

Resultatenrekening 2020 2020 Resultatenrekening 2021 

Jaarlijkse inkomsten  0   Verwachte Inkomsten 
2021 

  

Subsidie Ministerie  €                   -     €     40.000,00  Subsidie   €   30.000,00  

Subsidie Den Haag 
congres 2021 

 €     12.000,00   €     12.000,00  Subsidie Congres  €   12.000,00  

Incidentele gelden  
gemeenten 

 €                   -     €       2.175,00  Bijdragen gemeenten  €   15.000,00  

Andere inkomsten (bijv 
rente / CM /donaties) 

 €                   -     €                   -    Andere inkomsten (bijv 
rente / CM /donaties) 

 €                 -    

TOTALEN  €     12.000,00   €     54.175,00  Verwachte Inkomsten - 
Totaal 

 €   57.000,00  

        

Jaarlijkse uitgaven      Verwachte uitgaven   

Kosten Congres   €     12.000,00   €     11.288,82  Kosten Congres   €   12.000,00  

Kosten Daphne   €                             
-    

 €       1.452,00  Kosten Daphne  12*80  €        960,00  

Kosten Justice in Practice  €                   -     €     21.417,00  Kosten Justice in Practice  €   40.000,00  

Diverse uitgaven (hosting 
etc.) 

 €                   -     €          891,44  Diverse uitgaven (hosting 
etc.) 

 €        900,00  

Bankkosten  €                   -     €          116,39  Bankkosten  €        120,00  

Onvoorzien  €                   -     €                   -    Onvoorzien  €                 -    

TOTALEN  €     12.000,00   €     35.165,65  Verwachte uitgaven - 
Totaal 

 €   53.980,00  

         

resultaat over het jaar     €     19.009,35  Resultaat begroot voor 
2020 

 €     3.020,00  

         

         

Liquide middelen         

Saldo 1/1/2020  €                   -     €                   -        
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Saldo 31/12/2020  €                   -     €     18.946,35      

         

 


