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Toelichting Balans en Winst-en Verliesrekening 2018 
 
Inkomsten: 
Donaties: Dhr. H. Mijnheer heeft twee grandioze donaties gedaan van resp. € 500 en € 3000. 
Een ongelooflijk mooie geste, waarvoor onze hartelijke dank. Ook dhr. Mevissen heeft tot en 
met augustus een maandelijkse donatie van € 20 gedaan, waarvoor ik hem separaat nog zal 
bedanken. De andere donaties kwamen van rolstoelhuurders aan het einde van hun 
huurperiode als uiting van hun tevredenheid. Allen dank! 
Stickers: We hebben in 2018 103 stickers ( € 206,00) verkocht, allen aan rolstoelhuurders. 
Ook hebben wij alle rolstoelhuurders bij het ophalen van een rolstoel 1 sticker cadeau 
gegeven, ook als ze zelf geen Duitse Herder hebben. Losse verkoop vlot niet., ook omdat we 
geen evenementen hebben bijgewoond. 
Rolstoelen: We hebben in 2018 maar liefst 41 maal een rolstoel verhuurd. Een groot succes. 
De huurders betalen over het algemeen punctueel hun maandelijkse huur. 
 
Uitgaven: 
Rolstoelen: De vraag naar rolstoelen was dermate groot, dat we er dit jaar 6 tweedehands 
hebben bijgekocht, zodat we per 31.12.2018 18 rolstoelen in bezit, cq. roulatie hadden. Aan 
reparaties zijn we het meeste kwijt aan boutjes en (vleugel)moertjes, die bij het terugsturen 
verloren raken. 
Advertenties: Bij Marktplaats hebben we regelmatig de plaats van de advertentie ge-
upgraded, omdat deze plaats bij het afzakken naar een lagere plaats vaak over het hoofd 
wordt gezien. Wonderlijk genoeg werden de upgrades van de privé-advertenties van M. 
Vroom (schelpenverzameling te koop) ook automatisch geïncasseerd van de SGDH-
rekening. Deze uitgaven (€  6,35) heeft M. Vroom op 25.02.19 teruggeboekt naar de SGDH-
rekening.  
Er zijn in februari grote advertenties (1/4 pagina) van de SGDH geplaatst in 3 Noord-
Nederlandse kranten: Leeuwarder Courant, Zuid Friesland en De Jouster Krant.  
Bestuurskosten: Begin januari heeft het bestuur de jaarafsluiting-vergadering met een diner 
afgesloten in Restaurant Badmeester Keimpe in Balk (Fr.), voorts is een bestuurs-
vergadering op 15 maart gehouden in Den Helder, waarbij we een lunch gebruikten. 
Op 18 augustus hielden wij een bestuursvergadering in Van der Valk – Amersfoort in bijzijn 
van de oprichtster van de SGDH, Mevrouw Margaret de Leeuw en haar echtgenoot.  
Op 22 december hielden wij weer de jaarafsluiting met een diner in Rest. Badmeester 
Keimpe.  
Drukwerk: We hebben 2500 flyers met een volkomen nieuwe lay-out en visitekaartjes voor 
alle 4 bestuursleden laten drukken. 
Website: De database is nu operabel (€ 667,19). M. Vroom gaat de plm. 200 inschrijvingen 
stukje bij beetje invoeren. 
Diversen: Foutieve betaling 13 augustus Oving € 278,99: gecorrigeerd , zie Diversen 
(Inkomsten) 24 september. 
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