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Financieel Jaarverslag 2017-2018 
 

Financiën 
In dit hoofdstuk wordt onze financiële activiteit beschreven. De inkomsten en uitgaven worden apart 
besproken en uitgelegd. Dit financiële jaarplan heeft betrekking op het boekjaar van 6 mei 2018 tot 30 
augustus 2018. In dit boekjaar heeft Taskforce QRS Amsterdam in totaal €4.195,00 aan inkomsten 
ontvangen, en hiervan €4.178,11 uitgegeven aan onder andere materiaal en scholing. 

 

Uitgaven 
De uitgaven van boekjaar 2017-2018 zijn op te delen in 5 onderdelen: aanschaf materiaal, verbruik 
materiaal, scholing instructeurs, secretariaat en vervoer.  

De gerealiseerde kosten zijn hoger uitgevallen dan begroot. Dit verschil zit voornamelijk in het feit dat 
voor secretariaat en vervoer in eerste instantie niet begroot was, en hiervoor wel kosten zijn gemaakt. 
De reden hiervoor is dat we ons eerst hebben gericht op de kosten die nodig waren voor de opstarting.  

Ook hebben we meer aan aanschaf materialen uitgegeven dan begroot. Dit kan verklaart door het feit 
dat we nog in onze opstartfase zijn en nieuw materiaal moesten aanschaffen. Echter wordt dit weer in 

evenwicht gebracht door verminderde uitgaven aan verbruiksmateriaal en scholing instructeurs. 

 
Inkomsten 
Onze grootste bron van inkomsten in boekjaar 2017-2018 was het sponsorgeld wat we van de 
hartstichting hebben gekregen. 

Ook hebben we inkomsten van middelbare scholen ontvangen die we niet hadden begroot. De reden 
dat we dit niet begroot hadden is omdat we nog niet wisten of we afgelopen boekjaar al lessen konden 
geven. Echter hebben we de kosten van 5 lessen kunnen begroten. 

Uitgaven Begroot Gerealiseerd 
Aanschaf materiaal €2.183,81 €2.334,49 
Verbruiksmateriaal    €287,98    €136,50 
Scholing instructeurs €1.255,00 €1.174,59 
Secretariaat -    €472,00 
Vervoer -      €60,53 
Totaal €3.726,79 €4.178,11 

Inkomsten Begroot Gerealiseerd 
Sponsorgeld €4.000,00 €4.000,00 
Scholen -    €195,00 
Totaal €4.000,00 €4.195,00 
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BIJLAGE Realisatie 
 
 

Uitgaven Begroot Gerealiseerd 
 

Aanschaf materiaal €2.183,81 €2.334,49 
1) Reanimatiepoppen  €1.613,54 
2) AED’s     €428,87 
3) Polo’s     €292,08 

 
 

Verbruiksmateriaal   €287,98 €136,50 
Dit betreft alcoholdoekjes, 
certificaten en vragenlijsten 

  

 
 

Scholing instructeurs €1255,00 €1174,59 
1) NRR-cursus  €1050,00 
2) Opleidingskosten    €124,59 

 
 

Secretariaat €-  €472,00 
1) Promotiemateriaal   €472,00 

 
 

Vervoer €-    €60,53 
1) Transportkosten     €60,53 

 
 
 
 

Totaal 
Verschil uitgaven begroot en 
gerealiseerd 

€3726,79 
  €451,32 

€4178,11 

 
	


