
1 
 

Begroting 2020 (begroting 21 december 2020 t/m 31 december 2020) 
 

BEGROTING INKOMSTEN EN UITGAVEN  
21 december 2020 t/m 31 december 2020 
    
SUN Waterweg is op 21 december 2020 opgericht.  

In het jaar 2020 zijn geen nog activiteiten uitgevoerd.  

Na 21 december 2020 is het wachten op de goedkeuring van de aanvraag 

om een bankrekening. Deze aanvraag kan, gezien het verscherpte 

toezicht op de banken ivm witwassen en terrorismebestrijding, enige tijd in 

beslag nemen. Eerst na het verkrijgen van een bankrekening kunnen 

activiteiten gedaan worden. 

In 2020 worden enkele voorbereidende kosten gemaakt ivm de formele 

oprichting van de stichting bij de notaris en de kosten voor het ontwerpen 

van een logo. Deze kosten worden gedekt uit de door SUN Nederland 

toegezegde bijdrage in de opstartkosten. 

 

De begroting 2021 geeft een meer compleet overzicht van de inkomsten 

en uitgaven van SUN Waterweg. Deze begroting is gevoegd aan het 

Beleidsplan SUN Waterweg 2021-2022. 

 

    

Inkomsten   

Jaarlijkse inkomsten uitkeringen noodfonds     

 - aanvraag giftenbudget Fonds Schiedam Vlaardingen eo 0   

 - aanvraag giftenbudget overige fondsen  0   

Totaal te ontvangen giften voor uitkering noodfonds 2021  0 

     

Bijdragen jaarlijkse exploitatiekosten    

 - Bijdrage gemeenten Maassluis Vlaardingen en Schiedam personele kosten 0   

 - Bijdrage Fonds Schiedam Vlaardingen eo voor huisvestingskosten 0   

 - Bijdrage gemeenten Maassluis Vlaardingen en Schiedam exploitatiekosten 0   

Totaal te ontvangen bijdragen voor de jaarlijkse exploitatiekosten  0 

     

Bijdragen eenmalige bijdragen opstartkosten    

 - Bijdrage gemeenten Maassluis Vlaardingen en Schiedam opstartkosten 0   

 - Bijdrage SUN Nederland opstartkosten 1.350   

Totaal eenmalige bijdragen opstartkosten  1.350 

     

Totaal inkomsten   1.350 
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Uitgaven   

Te verstrekken noodhulp:     

 - te verstrekken noodhulp in Maassluis 0   

 - te verstrekken noodhulp in Vlaardingen 0   

 - te verstrekken noodhulp in Schiedam 0   

 - te verstrekken noodhulp aan specifieke doelgroepen of in één van de 3 steden 0   

Totaal te verstrekken noodhulp in 2021  0 

     

Jaarlijkse exploitatiekosten:    

 - Personele kosten ** 0   

 - Huisvestingskosten 0   

 - Afschrijvingen 0   

 - Bestuurskosten en kosten representatie 0   

 - kosten communicatie 0   

 - Accountants- en administratiekosten 0   

 - Overige Kantoorkosten (laptop, telefonie, reiskosten, abonnementen, enz.) 0   

 - jaarlijkse kosten website 0   

Totaal jaarlijkse exploitatiekosten  0 

     

Eenmalige opstartkosten    

 - aanschafkosten website, incl BTW 0   

 - kosten notaris oprichting stichting, inschrijving KvK 600   

 - aanschaf laptop en printer 0   

 - aanschaf meubilair en inrichting kantoorruimte incl btw 0   

 - kosten communicatie opstartfase 750   

 - diverse opstartkosten, kick-off bijeenkomsten met hulpverleners 0   

Totaal eenmalige opstartkosten  1.350 

     

Onvoorzien  0 

     

Totaal uitgaven   1.350 

 

  
 

 


