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Financieel jaarverslag 2020 van de Stichting Goedegebuuren 
 
 
 
Algemeen: 

 
 
1. In 2020 zijn geen verkoopfakturen geboekt voor 2021.  
2. In 2020 door Corona aan verhuur voor € 2.851 afgeboekt. We hebben alle mensen gerestitueerd, die om deze reden 

niet naar het vakantiehuis mochten gaan.  
3. Desondanks is er in 2020 voor totaal aan € 10.754,60 verhuurd. Dat is weliswaar € 2500 minder dan vorig jaar, maar 

2019 was ook een goed jaar. Als we naar het verschil kijken met de verhuur gemiddeld genomen over de laatste  vier 
jaar, dan is het verschil minder sterk, namelijk nog ongeveer € 1150.     

4. De zonnepanelen die in 2019 zijn geplaatst, hebben over 2020 volgens de registratie van de app) 5800 kWh gele-
verd. .Uit de nota van de Roompot blijkt dit niet, omdat hier alleen de kWh staan vermeld, die we als overschot heb-
ben, t.w. 467. We kunnen gerust stellen, dat de zonnepanelen ongeveer  € 1200 hebben opgeleverd, derhalve zou 
de investering zelfs in 5 jaar terugverdiend kunnen zijn.  

5. Het bestuur heeft besloten de jaarlijkse afschrijving over de bungalow te stoppen, omdat de waarde van de bunga-
low uiteraard hoger is, dit na advies van de accountant 

 
 
Bijzondere inkomsten/giften: 
 

De Stichting heeft in 2020 een aantal giften ontvangen, van mensen die hun geld hebben retour gekregen, 

doordat wij de huur door corona moesten annuleren, voor in totaal 209.50.  
 
  

Netto resultaat: 
 
Er is afgesloten met een verlies (N.B. na afschrijving van € 4.176,16) van: €     1.269,98 
 

 
WOZ-waarde/boekwaarde: 
 

De WOZ-waarde van bungalow 30 in Bos & Duin bedraagt  per 1-1-2020 €  195.000,00 
De boekwaarde op 31-12-2019 is  €  79.597,36    

 
 
Analyse: 
 

               
1. De huuropbrengsten zijn door Corona fors lager dan in 2019     € 2.451,90 
2. De huurkosten zijn ook iets lager                              € -327,85 
3. De algemene kosten zijn lager          € -848.43 
4. De afschrijvingen zijn lager; er wordt niet meer op de bungalow afgeschreven  € -2.905,96 

 
 
Belastingdiensten: 
 

De Stichting mag zich nog steeds sieren met de erkenning als ANBI-instelling (Algemeen Nut Beogende Instelling), 
waardoor giften gedaan aan de Stichting voor de belasting aftrekbaar zijn. 
Op alle uitingen naar buiten (briefpapier, huurbewijzen e.d.) is een tekst aangebracht die daarop wijst. Dit wordt ge-
publiceerd op onze website.  

 
 
Conclusie: 

 
Door Corona was het ook qua afzeggingen een vreemd jaar. Overigens komt de verhuur met 22 weken voor 2021 nu  
toch weer goed op gang. Uiteraard zetten we de verhuur van Bos en Duin voort om zodoende steeds een vakantie 
voor gehandicapten te verzorgen tegen een prijs die zo aan het strand de helft lager ligt dan bij commerciële verhuur.  
Dit in een moderne en volledig aangepaste bungalow met ruime berging en bovendien vele aanpas s ingen d ie  dan 
niet hoeven te worden gehuurd of meegenomen.  

 


