
De financiën van CORE 
INKOMSTEN  2020 2021 

Ontvangen donaties en inkomsten €10.000,00 €63.260,56 

Ontvangen fractievergoeding €0,00 €0,00 

Retour ontvangen omzetbelasting €136,00 €0,00 

Totaal €10.136,00 €63.260,56 

   

UITGAVEN   

Aflossing lening €0,00 €1.500,00 

Bankkosten €0,00 €0,00 

Belkosten €0,00 €0,00 

Brandstof €0,00 €0,00 

Donatie   €0,00 €5.810,00 

Huur kantoor €1.300,00 €1.974,00 

Huur   opslag archief €0,00 €0,00 

Juridische toetsing van casussen €0,00 €0,00 

Kantoorbenodigdheden €0,00 €43,65 

Onderneming €783,95 €28.895,00 

Onkostenvergoedingen €0,00 €0,00 

Onderhoud spreekbus €0,00 €0,00 

Openbaar vervoerskosten €0,00 €0,00 

Overige €0,00 €0,00 

Promotie €0,00 €0,00 

Relatiegeschenk €0,00 €102,96 

Spreekauto €0,00 €0,00 

Spreekbus €0,00 €0,00 

Spreekbus 2 €0,00 €0,00 

Vergaderkosten €0,00 €56,65 

Vergaderlocatie €0,00 €0,00 

Verkeersboetes €0,00 €0,00 

Verzekering €0,00 €0,00 

Verzendkosten €48,76 €0,00 

VOG €0,00 €0,00 

Vrijwilligersvergoedingen €6.400,00 €8.037,66 

Waarborg €0,00 €0,00 

Wegenbelasting €0,00 €0,00 

TOTALE UITGAVEN €8.532,71 €46.419,92 

   

EIND BALANS   €1.603,29 €15.229,63 

   

Huidige reserve €1.603,29 €18.443,93 

 



Toelichting 2020 

Wat op te maken is uit de balans van 2020 is dat we in een opstartfase midden in corona tijd zitten. 

De financiën zijn goed en er is getracht middels deel te nemen aan het economisch verkeer als 

ondernemer extra gelden te realiseren. Er is aan diverse mensen gratis juridische bijstand verleend. 

Dit is gedaan met vrijwilligers. 

Ook zijn we bij diverse demonstraties aanwezig geweest om op te komen voor basisbehoeften van 

de mens. 

Toelichting 2021 

Wat op te maken is uit de balans van 2021 is dat we aanzienlijk meer inkomsten hebben gehad. 

Daarvan hebben we zelf ook iets gedoneerd aan een ANBI stichting. De kosten van de onderneming 

zijn ook fors geweest en hebben tot op heden helaas nog niet het gewenste resultaat. Er is aan 

diverse mensen gratis juridische bijstand verleend. Dit is gedaan met vrijwilligers.  

Ook zijn we beginnen met de USA CARE RIDE. Het inzetten voor mensen met een beperking. Even er 

uit kunnen, dat vinden wij een basisbehoefte van de mens. Ook als je zorgbehoevend bent.  

Door de ontwikkelingen op de onroerend goed markt zijn wij nog even aan het stoeien over hoe en 

wat en waar. 

Ook zijn we gezellig als wappies aanwezig geweest bij diverse demonstraties. 

Prognose 2022 

Er zijn wat spannende elementen op komst. Wij zijn alleen nog aan het stoeien in welke vorm we het 

gaan gieten. We zijn in heel ver stadium geweest als het gaat om aanschaf van een pand, maar door 

de ontwikkelingen in de markt is dat op pauze gezet.  

Ook dit jaar zijn we ook bij diverse demonstraties geweest en we hebben meegedaan met de 

verkiezingen. Er is aan diverse mensen gratis juridische bijstand verleend. Dit is gedaan met 

vrijwilligers. Wij hebben er volle vertrouwen in dat de ingeslagen weg uiteindelijk zijn vruchten zal 

afwerpen. Geduld is een schone zaak. 

 


