Financieel Jaarverslag 2020
Stichting Hofpleintrein Rotterdam

De exploitatierekening
Bijdragen uit Fondsen
In 2020 is er tot een bedrag van € 54.910, --- aan aanvullende subsidies toegezegd
De werkzaamheden aan het rijtuig werden aanvankelijk met grote voortvarendheid aangepakt
met het vooruitzicht dat in rap tempo het benodigde materiaal zou zijn aangeschaft en
verwerkt. Volgens onze inschatting zouden de door verschillende fondsen al toegekende
financiële bijdragen zeker aan het eind van 2020 zijn verbruikt.
De Corona-crisis bracht echter al gauw – ook bij ons project – forse vertraging te weeg.
Gelukkig kwamen we met diverse fondsen overeen dat de toegezegde bedragen ook later dan
het overeengekomen tijdstip kunnen worden besteed. Een deel van het totale bedrag kon
alvast als voorschot worden verleend
De uitgaven die in 2020 zijn gedaan werden bovendien beperkt door scherpe inkoop van
materialen.

Giften en donaties
In 2020 werd € 100,- spontaan gedoneerd. Mede door de Corona-crisis heeft de stichting
weinig actie ondernomen in de vorm van mailing of collecte. Het bestuur wil in 2021 meer
activiteit ontplooien in dit opzicht.

Bijdragen in om niet
Vrijwilligers zowel als organisaties hebben in 2020 op allerlei manieren in natura
bijgedragen, bijvoorbeeld door het leveren van verf of door fysieke werkuren. Deze bijdragen
zijn voor het welslagen van het treinproject van onschatbare waarde. Deze zijn in het
overzicht – voor zover mogelijk – in Euro’s geschat.
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Overzicht verleende bijdragen
Subsidies

Toegezegd

Ontvangen

2018
Gemeente Rotterdam
Gemeente Rotterdam

€ 12.500,00
€ 7.500,00

€ 12.500,00
€ 7.500,00

2019
Elise Mathilde fonds
Prins Bernhard Cultuurfonds
J.E.J..Jurriaanse Stichting

€ 5.000,00
€ 25.000,00
€ 5.000,00

€15000,00

2020
Mondriaanstichting
Fonds Erfgoedvrijwilligers

€ 50.000,00
€ 4.910,00

Donaties
2017
Crowd funding

€ 4.157,50

2018
Crowd funding

€ 2.071,30

2019
Stichting Holland spoor
LMC
Crowdfunding/donaties

€ 1.000,00
€ 500,00
€ 188,00

2020
Crowdfunding/donaties

€ 100,00

Overzicht bijdragen om niet: stand per ultimo 2020
Spoorwegmuseum (bruikleen rijtuig)
Stoom Stichting Nederland (2 jaar stalling/faciliteiten)
LMC (stage uren, inzet leerkrachten en personeel; gem 20 euro per uur)
Asbestonderzoek
Stoomtrein Goes-Borssele; pantograaf
2 dozen Hybrikit(toezegging)
Museum Buurtspoorweg Koplampen
Kist met gereedschap
Akzo; verf
Uren vrijwilligers
Zeilmakerij Rotterdam Cool bv; dekzeilen.

€ 75.000,00
€ 17.000,00
€ 3.000,00
€ 150,00
€ 3.000,00
€ 2.000,00
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