
Jaarverslag 2022 

 

Aandacht voor lokale organisaties werpt vruchten af 
 

Het jaar 2022 is inmiddels het derde (boek)jaar van de Stichting Lokale Doelen ’s-

Hertogenbosch. Het is een jaar waarin we zien dat de ondersteuning van de stichting 

ook daadwerkelijk tot resultaten leidt. 

De activiteiten van de stichting bestaan naast de uitgifte van de gids en het 

onderhouden van de website uit het onder de aandacht brengen van de lokale goede 

doelen en hun waarde voor de sociale cohesie in de maatschappij.  

 

Sinds de presentatie van de Lokale Goede Doelengids ’s-Hertogenbosch in 2019 

hebben we twaalf nieuwe organisaties kunnen opnemen. Van zeven organisaties 

hebben we spijtig genoeg afscheid genomen. De gids, of zo u wilt website, telt nu 67 

opgenomen organisaties.  

 

De geleidelijk groeiende belangstelling, gemeten naar het gebruik van de website, 

zet zich ook in 2022 voort.  

 

 
Gebruikersaantallen website Lokale Goededoelengids ‘s-Hertogenbosch 

 

Daarnaast mogen we ons verheugen in een toenemende belangstelling in de lokale 

pers. Zo belicht de Bossche Omroep in een tweewekelijkse rubriek de in de goede 

doelengids opgenomen organisaties, hele mooie (gratis) publiciteit! 

In het vierde kwartaal, de periode waarin het meest geschonken wordt, hebben we 

via een dertigtal 2-sign bill-boards in de gemeente ’s-Hertogenbosch, advertenties in 

de lokale huis-aan-huisbladen en via de lokale televisie extra aandacht voor de 

lokale goede doelen kunnen genereren. 

 



In het jaar 2022 zijn de beperkingen in verband met de Corona-pandemie zo goed 

als opgeheven. Het maakt het voor de stichting mogelijk twee maal een lokale 

goededoelendag te organiseren. Daarin worden de organisaties bijgepraat over 

actuele ontwikkelingen met betrekking tot schenken en nalaten én worden ideeën 

uitgewisseld omtrent fondsenwerving. De stichting heeft hierbij sterk aangestuurd op 

het opnemen van een doneerknop op de sites van de organisaties, die dan ook via 

de site van de Lokale Goededoelengids zichtbaar kan worden gemaakt. De 

resultaten hiervan zijn boven verwachting met giften van vier cijfers voor de komma 

voor meerdere organisaties, voor een paar zelfs giften van 5 cijfers voor de komma! 

 

 

Financieel 
Ook de Stichting Lokale Doelen ’s-Hertogenbosch mocht dit jaar voor het eerst 

diverse giften via de doneerknop ontvangen. Daarnaast heeft de stichting (nog) 

bijdragen ontvangen van in de gids opgenomen organisaties. 

De belangrijkste posten, zowel bij de baten als bij de lasten betreffen de door de 

stichting georganiseerde goededoelendagen. Jaarlijks terugkerende lasten betreffen 

het onderhoud en de actualisering van de website, die ten laste worden gebracht van 

de in 2020 daarvoor gecreëerde reservering. Daarnaast is wederom bijgedragen aan 

de publiciteitscampagne ‘Steun Lokaal’ aan het eind van het jaar. 

 

Staat van Baten en Lasten 
 1 januari - 31 december 2022 

     Baten 
  

Lasten 
   Bijdragen Organisaties / Donaties  €      850,00  

 
   Bijwerken website           € 1.848,03   

  Donaties  €      418,00    
 

   tlv voorziening                1.848,03  €           0,00   

  Bijdragen Goede Doelendagen  €   1.255,00 
 

Publiciteit  €        822,72  

  Rentebaten  
 

Lokale Goede Doelendagen  €     1.961,90 

Nadelig saldo  €      381,02 
 

Bankkosten  €        119,40  

     

Totaal   €   2.904,02 
 

Totaal   €     2.904,02  

      
Balans per 31 december 2022 

 
Activa   Passiva  

Vaste activa   Eigen vermogen  

Materiële vaste activa  €             -       Eigen vermogen begin boekjaar  €    3.817,97    

     Saldo boekjaar  €     - 381,02  

Liquide middelen   Eigen vermogen einde boekjaar  €    3.436,95  

  Bankrekening  € 10.908,30     

  Spaarrekening  €             -     Voorzieningen  

  € 10.908,30     Voorziening onderhoud website  €    6.431,35  

     

Vooruitbetaalde bedragen  €             -     Vooruit ontvangen bedragen  €               -    

Nog te ontvangen bedragen  €             -     Nog te betalen bedragen  €    1.040,00       

     

Totaal activa  € 10.908,30   Totaal passiva  €  10.908,30  

 


