
 

Behandeld door Cedric Bousché M 06 21840155 cedric@bousche.nl 
KVK 72848693 DEAMERKANTOP@GMAIL.COM WWW.AMERKANTOP.COM 

 

Breda, 22 februari 2022 
 
Bij deze informeren we belanghebbenden over de financiën van onze stichting het afgelopen boekjaar 1 januari 2021 
– 31 december 2021. 
De stichting heeft een bankrekening bij de Triodosbank. Dit is een basale zakelijke bankrekening en om onkosten te 
vermijden zijn er aan deze bankrekening geen pasjes verbonden. Er is ook geen kas. Contante betalingen, betalingen 
via Tikkies, uitgaven via b.v. Ideal worden verwerkt via privérekeningen en daarna gedeclareerd.  
Het beginsaldo op de Triodosbank was zoals uit het schema hieronder blijkt € 38.018,86. Het eindsaldo was  
€13.373, 03.  
De stichting heeft (nog) geen structurele inkomsten en ontvangt op verzoek van de gemeente Drimmelen een 
voorschot te besteden aan aanleg- en beheer van (B)oerBurgerBos, Bijenboel, Kinderboomkwekerij en Bomenbieb. 
Dit voorschot komt ten laste van een toegezegde totaalvergoeding (B)oerBurgerBos van € 100.000 te besteden 
uiterlijk 2023. Als er activiteiten worden ondernomen dan moeten die kostendekkend zijn.  
Uit het overzicht hieronder blijkt dat de Stichting de AmerkantOp in hoge mate heeft gewerkt conform de begroting. 
In de begroting 2021 (kolom 3) waren hoge bedragen opgenomen voor bijvoorbeeld Boerburgerbos. Deze bedragen 
waren niet alleen bedoeld voor 2021 maar ook voor de jaren daarna. Met ingang van dit boekjaar werkt de Stichting 
met een meerjarenbegroting.  
Onder de post vergaderkosten valt de aanschaf van een laptop die in meerdere jaren afgeschreven had kunnen 
worden. 
 

  1 2 3 4 

      Begroting 2021 +/- begroting 

  Beginsaldo Triodosbank 01.01.21  €    38.018,86      

(B)B Boerburgerbos  €   -5.436,86   €     47.500,00   €    42.063,14  

A Advies  €      -110,00     €        -110,00  

B Bank  €      -162,20   €          250,00   €            87,80  

BF Boomfeestdag  €   -4.823,89     €     -4.823,89  

BI Biesbosch  €             -       €                   -    

Bij Bijenboel  €   -2.353,29   €       2.250,00   €        -103,29  

BK Boomklas  €             -       €                   -    

BV Bestuur en vergaderkosten  €   -1.458,72   €          500,00   €        -958,72  

C Catering  €      -615,57   €       1.500,00   €          884,43  

D Donaties  €        25,00     €            25,00  

EX Experimentelers  €      -269,92     €        -269,92  

KB Kinderboomkwekerij en Bomenbieb  €   -5.967,78   €     13.000,00   €      7.032,22  

PE Educatie en materialen scholen  €   -2.321,42   €       7.500,00   €      5.178,58  

PG Pot gemeente  €      -159,41     €        -159,41  

RC Representatie en communicatie  €      -940,24   €       1.000,00   €            59,76  

TG Truffelgilde  €       -51,50     €           -51,50  

VR Verrekening  €          0,01     €               0,01  

  Saldo ikomsten/uitgaven  € -24.645,79     €    48.854,21  

  Eindsaldo Triodosbank 31.12.21  €    13.373,03      
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Buiten de inkomsten van de gemeente Drimmelen waren er inkomsten op uitgaven voor specifieke projecten te 
dekken. 
 

Stichting Nationale Boomfeestdag  €       500,00  

Stichting Bei  €        50,00  

Jan Ligthart  €        25,00  

Experimentelers Ziet- en wiedpassen  €       682,50  

 
Voor het project Boomfeestdag, Truffelgilde, Experimentelers en Educatie is er een vordering van € 6451,26 te 
betalen in januari 2022. Deze vorderingen zijn ook daadwerkelijk geïnd in januari. T.b.v. het jaar 2022 is aan de 
gemeente Drimmelen onder overlegging van de cijfers 2021 een voorschot gevraagd van € 10.000 en inmiddels 
overgemaakt. 
De boekstukken en cijfers zijn gecontroleerd door de heer A.E.C.M. Commissaris gecontroleerd en blijkens brief d.d. 
17 februari j.l. akkoord bevonden.  De brief is op deze website te vinden. 
De begroting voor 2022 e.v. staat hieronder.  
 

  Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026 

Boerburgerbos incl. toezeggingen  €     16.750,00   €       4.000,00   €       4.000,00   €       4.000,00   €       4.000,00  

Bank  €          250,00   €          250,00   €          250,00   €          250,00   €          250,00  

Bijenboel  €       2.000,00          

Boomklas           

Bestuur en vergaderkosten  €          500,00   €          500,00   €          500,00   €          500,00   €          500,00  

Catering  €       1.000,00          

Experimentelers           

Kinderboomkwekerij en Bomenbieb  €       3.000,00   €       1.000,00   €       1.000,00   €       1.000,00   €       1.000,00  

Educatie en materialen scholen  €       4.000,00          

Representatie en communicatie  €          500,00   €          500,00   €          500,00   €          500,00   €          500,00  

Truffelgilde           

   €     28.000,00   €       6.250,00   €       6.250,00   €       6.250,00   €       6.250,00  

 
Van de toezegging 2020 van de gemeente Drimmelen is inmiddels € 65000,00 uitgekeerd. 
De gemeente wil uiterlijk 2023 het resterende bedrag uitkeren. 


