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1 Wat is BUtogether? 

 
Dit meerjarenbeleidsplan is geschreven om vanuit het bestuur oriëntatiepunten en ankers aan alle 
betrokken vrijwilligers en partijen te geven. Enerzijds vanuit de ankers m.b.t. het verleden inzake passie en 
roeping en anderzijds oriëntatiepunten m.b.t. de toekomst om hier met elkaar energie uit te putten. Het 
plan wordt gedragen door het bestuur en kernteam, vanuit diverse gaven en talenten met overlappende 
sterktes. Wij mogen geloven dat wij vanuit onze persoonlijke geestelijke roeping en drijfveren meer kunnen 
bieden dan het som der delen. Volledig aansluitend en dienend op 1 Korinthe 12:12. 
Want zoals het lichaam één is en veel leden heeft en al de leden van dit ene lichaam, hoewel het er veel 
zijn, één lichaam zijn, zo is het ook met Christus 
 
1.1.1 Missie en visie 
Missie 
BUtogether wil jongvolwassenen – in de leeftijd van 21 tot 31 jaar – toerusten (door informatie, kennis en 
organiseren van events) en uitdagen om Gods woord en waarheid in alle facetten van hun leven toe te 
passen en uit te dragen, zodat zij sterk en vruchtbaar zijn in Gods Koninkrijk en uiteindelijk gaan uitdelen wat 
zij zelf hebben ontvangen.  
 
Visie 
Wij geloven dat de jeugd de toekomst heeft, maar wij zien dat jongvolwassenen het zicht op zichzelf en de 
Bijbelse waarheid kwijtraken door alle druk vanuit de maatschappij en de (sociale) media. 

Meer dan ooit is het de nodig om juist deze generatie te ondersteunen, mentoren en coachen. Het is nodig 
dat de oudere generatie doorgeeft wat zij gehoofd en geleerd heeft aan de jonge generatie.  
 
Onze uitgangspunten, die we formuleren in onze visie, scherpen we steeds opnieuw aan, zodat we 
optimaal invulling kunnen geven aan onze missie. 
 
1.1.2 Historie – “Eerste liefde”  
 
In 2009 kreeg, founder, Marije van den Berg het verlangen om iets te betekenen voor jongvolwassenen. 
Tijdens haar spreekbeurt op een vrouwenochtend realiseerde zij zich dat veelal negatieve patronen, 
bewust dan wel onbewust,  van generatie op generatie worden doorgegeven. Tijdens dit moment ontstond 
haar droom om de volgende generatie te helpen Gods principes en wijsheid toe te passen in hun leven.  
 
Door wijsheid wordt een huis gebouwd en door inzicht wordt het gegrondvest.  Door kennis worden 
binnenkamers gevuld met allerlei kostbare en aangename bezittingen. Een wijs man is sterk en een man 
van kennis zet zijn krachten in. Want na rijp beraad zult u oorlog voeren voor uzelf, en in het grote aantal 
raadgevers ligt de overwinning (Spreuken 24:3-5) 
 
BUtogether komt voort uit 1 Kor. 12:12, waar geschreven staat over het Lichaam van Christus. BU staat 
voor “wees jezelf”, juist wanneer je jezelf aanvaardt als Gods kind, vanuit een wederkerige relatie met 
Jezus Christus ben je op je allermooist. Daarbij hebben we elkaar nodig om het leven te leven, net zoals het 
lichaam alleen goed functioneert wanneer ieder deel functioneert.  
 
Kerken lopen leeg, geloven is uit en religie is in. Er ontstaan door ontkerkelijking en individualisering van 
onze maatschappij allerlei problemen zoals eenzaamheid, maar ook het niet meer bespreekbaar (kunnen) 
maken van belangrijke levensthema’s. Als BUtogether zoeken we verbinding tussen jongvolwassenen 
onderling en tussen generaties.  
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1.1.3 Visie 2020-2023 
 
De visie van BUtogether wordt uitgedrukt in 8 kernbegrippen: 
 
Discipelschap 
Discipelschap is het proces dat iemand, Jezus als Heer, wil volgen en zijn of haar leven wil toewijden aan 
Hem, door gehoor te geven aan datgene wat Jezus ons en elkaar geleerd heeft. 
BUtogether gelooft dat dit proces in een lokale kerk of gemeenschap moet plaatsvinden: een kring van 
mensen, van jong tot oud, die Christus leven met elkaar willen delen, verbonden willen zijn en laten zien in 
onze maatschappij. 
 
Waarheid 
God is waarheid. Hij is recht. In Hem is geen leugen. Zo willen wij als organisatie ook zijn: eerlijk, 
transparant, aanspreekbaar op alles. Dat betekend openheid als collega’s onderling naar elkaar, 
accountability naar elkaar en daarin ook ruimte om kwetsbaar te mogen zijn. 
Joh. 8: 31b-32: als u in Mijn woord blijft, bent u werkelijk Mijn discipelen en u zult de waarheid kennen en 
de waarheid zal u vrij maken. 
 
Uniciteit 
Elk mens is uniek. Elk mens is voor God van grote waarde en Hij verlangt ernaar om met ieder mens in 
intimiteit en verbondenheid te leven. God had de mens eerst lief en heeft alles gegeven om de verbroken 
relatie weer in stand te kunnen brengen. Elk mens is van waarde of iemand dit nu ervaart of niet. Wij 
behandelen ieder mens met waarde en kostbaarheid. 
 
Innovatie 
BUtogether is voortdurend op zoek naar mogelijkheden om met nieuwe begrippen, methoden en beelden 
de prachtige inhoud van het evangelie van Jezus Christus met jongvolwassenen te kunnen delen. Online of 
offline. 

Bloei 
BUtogether heeft als doel mensen op te laten bloeien in wie ze zelf zijn, in hun relatie tot anderen en tot 
God. Dat betekent dat we verder kijken dan het individu zelf maar we verlangen ernaar om iemand de 
ruimte te geven om zichzelf te ontwikkelen en ontplooien in gaven en talenten?. Dit is belangrijk in hoe we 
met onze vrijwilligers, maar ook met de deelnemers omgaan. 

Eenheid 
BUtogether is niet gebonden aan één kerkelijke stroming, maar belijdt de eenheid in Jezus Christus, de 
opgestane Heer. Daarom wil BUtogether samenwerken met alle denominaties, organisaties en personen 
die dezelfde uitgangspunten hebben. 
 
Partnerschap 
BUtogether wil graag partnerschappen aangaan met andere bewegingen, organisaties en kerken, vanuit 
haar missie dat iedere jongvolwassene binnen Nederland het evangelie moet horen en dat daarmee het 
koninkrijk van God zichtbaar kan worden. 
 
Vermenigvuldigen door te delen 
BUtogether wil op een ruimhartige manier haar diensten, ervaringen en concepten delen, omdat zij de 
bouw van Gods Koninkrijk wil dienen. Wij mogen doorgeven van hetgeen we zelf ontvangen hebben. Van 
wie we zelf mogen zijn, van de (levens)lessen die we geleerd hebben. Bronnen van kennis, wijsheid en 
inzicht. 
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We willen door ons werk op verschillende manieren en momenten jongvolwassenen in aanraking brengen 
met het evangelie. Enerzijds door een betekenisvolle relatie met hen aan te gaan en anderzijds door 
generaties met elkaar te verbinden. 
 
1.1.4 Markt 
De markt waarin BUtogether beweegt, kent veel aanbod en variaties en vanuit diverse achtergronden 
(denominaties). Zowel lokaal, regionaal als landelijk zijn er personen, instanties en organisaties bezig met 
het geven van coaching, training en events op het gebied van jongvolwassenen. Daarmee sluiten we aan bij 
de groeiende vraag, naar welzijn, zingeving en geestelijke toerusting. 
Door ons in ons aanbod te onderscheiden van andere aanbieders, in combinatie met mooie, 
ontspannende, veilige en inspirerende omgevingen willen we, interkerkelijk,  specifieke toegevoegde 
waarde bieden in onze programma’s. 
Onze doelgroep: jongvolwassenen van 21-31 jaar die willen beginnen of verdieping zoeken in een 
relatie met God. 
 
Partijen die ook in ons werkgebied werkzaam zijn: 
- 4 Musketiers/Arise 
- Navigators 
- HGJB-Jim 
- Generatio 

 
1.1.5 Beoogd maatschappelijk doel 
De druk op onze jongvolwassenen (21 – 31 jaar: generatie Y en Z) wordt steeds groter door de steeds 
complexer wordende hedendaagse samenleving. Er zijn een aantal factoren die dit nadrukkelijk bepalen: 
V – volatility  onvoorspelbare risico’s/snelle veranderingen 
U – uncertainty  onzekerheid 
C – complexity  complexiteit 
A – ambiguity   vaagheid/dubbelzinnigheid (o.a. fakenews) 
 
Het dagelijks leven leert dat samenleven niet vanzelf gaat. Als BUtogether geloven we dat voor een 
bloeiende samenleving de jeugd en gezin een belangrijke basis is. Wij zien het gezin als de plek waar 
fundamentele bouwstenen worden gelegd voor een gezonde en weerbare persoonlijkheid als basis voor 
gezonde relaties. In onze maatschappij zien we helaas steeds meer gebroken gezinnen en relaties met een 
onvermogen om gezonde relaties aan te gaan. 
 
Daarnaast gaan we ervan uit dat hoop generationeel is. Dat elke generatie en familie haar eigen 
uitdagingen kent en daar zijn of haar leven een stukje van kan aangaan en verantwoordelijkheid kan 
nemen zodat er meer ruimte is voor meer ontplooiing. Mensen in staat stellen om door te geven wat zij 
zelf ontvangen hebben, dan wel helpen bij het doorgeven wat zij niet zelf ontvangen hebben. 
 
Juist in deze wereld is het belangrijk dat er nog ankers en hoop gevonden kunnen worden die stabiliteit 
kunnen brengen. We willen een beweging zijn die durft te laten zien waarvoor we staan. 
a) We willen meer stem en steun geven aan jongvolwassenen en jonge gezinnen, behorend tot onze  
    doelgroep. 
b) We willen helder blijven communiceren waarvoor BUtogether staat. 
 
Elke week is er wel weer een nieuwsitem over allerlei problemen binnen onze doelgroep. Op emotioneel, 
identiteit en relationeel terrein. Dit kan leiden tot langdurige psychische klachten zoals depressiviteit, burn-
out, overspannenheid, eenzaamheid, etc.   
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De programma’s en events, ontwikkeld door BUtogether, hebben als doel om deze doelgroep vanuit 
het fundament van het christelijk geloof en Bijbelse principes betere kansen, hoop en perspectief te 
geven. Door een trainingsprogramma met daarbij de inzet van betrokken, liefdevolle en bewogen 
ouderen worden de jongvolwassenen bewust gemaakt van het leven van alledag en hoe er mee om te 
gaan. Zij mogen zichzelf herontdekken in het perspectief van de Bijbel en durven met hun specifieke 
identiteit, gaven en talenten in het leven te staan. Uiteindelijk zal dit voorkomen dat jongvolwassenen 
in een uitvalpositie van de maatschappij terechtkomen: ziekte, burn-out, (psychische) hulpverlening. In 
het uiterste geval: zelfdoding. 
 
Wij willen hen helpen om (weer) te gaan leven en bloeien zoals God het bedoeld heeft. In balans met 
henzelf, met de mensen om hen heen en met God, hun Schepper. BUtogether heeft als doel mensen 
op te laten bloeien en groeien in wie ze zelf zijn, in hun relatie tot anderen en tot God. Ook al maak je 
als mens fouten of kom je soms tekort. 
 
1.2 Strategie 

De strategie beschrijft op welke manier BUtogether invulling wil geven aan bovenstaande missie en 
visie. 

 
1.2.1 Overdragen -Geloven – Groeien - Gaan  
  De woorden Overdragen - Geloven – Groeien - Gaan maken deel uit van het beeldmerk van  
  BUtogether en typeren de manier waarop BUtogether haar missie uit wil werken.     

Overdragen 
Door ouderen en jongvolwassenen met elkaar op te laten trekken willen we graag generaties met 
elkaar verbinden en door persoonlijke getuigenis van het geloof verbindingen te laten creëren. 
Overdragen van hetgeen we zelf ontvangen hebben. We willen mentoren toerusten om met 
jongvolwassenen verbinding te zoeken en te leggen. Vaak uitgaand van het principe “the wounded 
healer-gewonde genezer”. Mensen die door hun eigen doorleefde ontwikkelingen anderen mee 
kunnen nemen. Zo willen wij met elkaar blijven leren hoe wij het beste kunnen zijn bij de 
jongvolwassenen. 
 
Geloven   
Vanuit bewogenheid zoeken we jongvolwassenen op in hun eigen leefwereld. We stimuleren hen 
om vragen te stellen en wijzen hen op Jezus en Bijbelse principes en wijsheid. Jongvolwassenen 
leren zo zichzelf kennen en leren hun vertrouwen te stellen op God.   
  
Groeien  
We helpen en stimuleren jongvolwassen te groeien in hun geloof en door hun leven te getuigen als 
discipel van Jezus. Ook helpen we kerken en gemeenschappen om 'getuige van Gods Koninkrijk'  te 
zijn in hun eigen omgeving.  
  
Gaan  
We sporen jongvolwassenen aan om anderen te helpen ontdekken wat het is om te leven met 
Jezus. We leren hen om Jezus met woord en daad te volgen in hun eigen omgeving, of op de plek 
waar God hen naartoe stuurt. Doorgeven wat je eerst ontvangen hebt. Wetend dat we kunnen 
falen en wetend dat Jezus Christus onze Voorbidder is. 
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1.3 Werkgebied 
De missie van BUtogether is gericht op Nederland. Daar ligt de focus en daar richten we onze strategie op. 
Het initiatief is met name in het midden van Nederland, in de Alblasserwaard, ontstaan. In deze regio liggen 
tot op heden wel onze accenten. Een andere belangrijke centrale plaats is Tholen waar een sterke regionale 
werkgroep de missie en visie van BUtogether uitwerkt en events organiseert. 
 
1.4 Formele structuur 
BUtogether is een stichting met een bestuur. De stichting is onder nummer 51067447 ingeschreven bij de 
Kamer van Koophandel. 
De statuten van de Stichting zijn terug te vinden op de website. 
Achtergronden bestuursleden: 
voorzitter  Piet Spruijtenburg  (VOG d.d. 12-2-2019 – nr. 4180209) – leeftijd 62 jaar 
    passie: 
    - betekenis willen geven aan het leven van jongvolwassenen: zingeving,  
     inzicht, relatie met Jezus, Gods kind mogen zijn; 
    - meewerken aan programma’s t.b.v.: generaties, gemeenten,  
      jongerenwerkers. 
         
secretaris  Geralda Duitman-Vonk – leeftijd 38 jaar 
    passie: 
    - dat ouderen en jongeren met elkaar optrekken en van elkaar leren het  
      leven te leven met God; 
    - dat jongvolwassenen mogen weten wie zie zijn in Christus, hierin mogen  
      groeien en meer en meer mogen gaan lijken op Hem. 
     
penningmeester Annemarie de Nijs – de Jong – leeftijd 38 jaar 
    passie: 
    - de jongvolwassenen helpen om hun leven met God op de rails te krijgen  
     en te houden; 
    - steunpilaar te zijn voor de jongvolwassenen via de site/social media; 
    - financieel gezond BUtogether, zodat we kunnen doen wat we denken dat  
      goed is. 
     
Bestuurslid Erik de Groot – leeftijd 28 jaar 
    passie: 
    - God weer groot maken in Nederland door het werk van BUtogether onder 
     jongvolwassenen; 
    - mijzelf door God laten gebruiken voor de doelgroep van BUtogether op  
     welke manier dan ook. 
     
Bestuurslid  Jannemieke Sarlayan-Vlot – leeftijd 33 jaar 
    passie: 
    - mijn liefde voor jongvolwassen mensen; 
    - jongvolwassenen ondersteunen en een handreiking bieden in deze drukke  
     wereld vol haast en moeten; 
    - een rustpunt zijn, een vertrouwenspersoon, een hulp, door de liefde van  
     Jezus uit te stralen en door te geven. 
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1.5 Besturing van de organisatie 
Voor de uitvoering van de organisatie worden vanuit het bestuur diverse teams ingezet. Deze teams bepalen 
mede ook de koers van de organisatie. Enerzijds overkoepelend dan wel per event. 
leden (faciliterend) kernteam: 
Coreline van Veldhuizen  Ontwikkeling trainingen 
 
Specifieke teams per activiteit: 
- Polderovernachting 
- High-tea 
- Jonge stellenevent 
 
 
Contactgegevens: 
adres   Stationsweg 35 
email   info@butogether.nl 
telefoon  06-12771893 
bankrek.nr. NL33RABO0159014859 
KvK-nummer 51067447 
 
Uiteindelijk geeft het bestuur leiding aan de volgende zaken: 
-     strategische beslissingen ten aanzien van zowel de organisatie, medewerkers en  
       partnerschappen als de visie en missie in strategisch beleid, 

- heeft zicht op zowel de ontwikkelingen en trends  in de Nederlandse maatschappij, 
jongvolwassenen, onder christenen en kerken, 

- heeft zicht op de gang van zaken en realisatie van de doelstellingen binnen BUtogether, 
- maakt keuzes over ontwikkelingen van programma’s, diensten en events, 
- functioneert als een team waarin gelijkwaardigheid en consensus de basis is. 

 
   Eenmaal per jaar wordt een strategisch overleg en bezinning belegd, waarin we nadenken over  
   missie, visie, strategie en (meer)jaarbeleidsplannen.  
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2 Koers richting 2021 

 
   Dit hoofdstuk geeft weer hoe BUtogether zichzelf eind 2021 ziet en positioneert.  
   Daarnaast geeft het een korte schets van de ontwikkelingen die de komende jaren binnen  
   BUtogether zullen plaatsvinden. 
 
   2.1 BUtogether wil jongvolwassenenbeweging in Nederland ondersteunen en mentoren 
   * de missie van BUtogether is bekend bij en wordt gewaardeerd en gedeeld door  
      jongvolwassenen in Nederland 
   * BUtogether mobiliseert vele jongvolwassenen om deel te nemen aan de programma’s 
   * We willen als specialist op het gebied van evangelisatie onder jongvolwassenen worden 
      herkend 
   * BUtogether wordt gezien als community voor jongvolwassenen.  

 
   2.2 BUtogether heeft een stabiele en professionele vrijwilligersorganisatie 
   * BUtogether is minimaal intern gericht en maximaal extern gericht (ambassadeurschap) 
   * BUtogether heeft als uitgangspunt om financieel gezond te zijn. Deze wordt aangeboord 
      via: 
   - inkomsten tijdens events 
    - vaste sponsoren 
    - giften 
   * BUtogether heeft een solide vrijwilligersbeleid waardoor de zeer betrokken en gepassioneerde  
      vrijwilligers efficiënt worden ingezet en waarin de veiligheid, ontwikkeling en waardering 
      van vrijwilligers centraal staat. 
   Doordat BUtogether goed georganiseerd is vormt zij een betrouwbare partner en aantrekkelijk  
   platform voor samenwerking. 
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3 Roadmap BUtogether 2021 

 
   Wat is ervoor nodig om in 2021 de situatie bereikt te hebben zoals deze hierboven is getypeerd? 
   Wat zijn de randvoorwaarden en wat is het plan van aanpak? 
 
   3.1 Randvoorwaarden 
   Een uitdagende en prikkelende visie vraagt om een solide organisatie. Dat wil zeggen dat er qua  
   mensen en middelen een stevig fundament gelegd moet worden.  
 
   3.1.1 Solvabiliteit – financiële gezondheid voor langere termijn 
   Door fondswerving enerzijds en kostenbeheersing anderzijds is het een uitdaging balans te vinden  
   in de beschikbare geldmiddelen. Hierbij is ons uitgangspunt om ultimo van elk jaar minimaal  
   € 3.000 beschikbaar te hebben. Het bestuur neemt verantwoordelijkheid voor een juist interne  
   controle en administratieve organisatie. Per kwartaal zal er intern verantwoording worden afgelegd 
   en jaarlijks zal er voor mei van het volgende jaar externe verantwoording worden afgelegd. 
 
   3.1.2 Bekwaamheid 
   BUtogether is gericht op het ontwikkelen en laten groeien van haar vrijwilligers op geestelijk,  
   persoonlijk en vaardigheidsniveau. Alle potentiële vrijwilligers krijgen bij aanvang een  
   motivatiegesprek en een korte notitie over missie, visie, kernwaarden, cultuur, organisatie en  
   interne spelregels.    
    
   3.1.3 Bekendheid 
   Dat BUtogether voor meer staat dat de optelsom van enkele events en Freedom Fighters is in de 
   buitenwereld onvoldoende bekend. De ontwikkeling van een visie voor jongvolwassenen moet  
   gedragen worden door een doeltreffend communicatiebeleid. Een goede reputatie en imago van  
   BUtogether in christelijk Nederland is cruciaal. Communicatie, maar ook kwalitatief goede events  
   en diensten die voorzien in een behoefte zijn daarbij essentieel. Het instituut “kerk”  roept bij  
   jongvolwassenen vaak een negatieve associatie op. Hier zullen we ons bewust van moeten zijn en  
   een tegenbeweging voor moeten vormen. 
   BUtogether zet de volgende communicatiemiddelen in: 
   -website – www.butogether.nl 
   -social media: Facebook en Instagram 
   -digitale nieuwsbrief 
   -visitekaartjes 
 
   3.1.4 Cultuur en imago 
   Teneinde de geschetste doelen te bereiken, zal binnen de BUtogether-community op meerdere 
   fronten gewerkt moeten worden aan een professionele en samenwerkingsgerichte cultuur. 
   De cultuur (grondhouding) moet: 
   -uitnodigend en open zijn 
   -echtheid laten zien 
   -betrokken, bewogen en enthousiast zijn 
   -uit oprechte belangstelling bestaan 
   -respectvol zijn 
   -eerlijk en betrouwbaar zijn 
   -plaats geven aan autonomie 
   -ruimte geven aan jongvolwassenen die geraakt worden door ons werk en het evangelie. 
   We willen graag met elkaar oplopen, maar daarnaast ook oplopen met jongvolwassenen en samen  
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   met hen God zoeken. Vanuit Bijbels perspectief op zoek gaan naar geestelijke principes voor het  
   dagelijkse leven. 
 
 
   3.1.5 Concrete speerpunten 2020  

  - versterking bestuur van 3 naar 5 bestuursleden, 
   - ontwikkeling en afronding Freedom Fighters-programma, 
   - organiseren en afronden van 5 pilots in lokale gemeenten van het Freedom Fighters programma, 
   - actief zoeken van sponsoren voor onze doelstellingen die het mogelijk maken onze  
     speerpunten te kunnen realiseren, 
                 - we streven naar een minimaal jaarbudget van € 20.000, 
   - het organiseren van minimaal 2 events,  
   - het afronden van de nieuwe dan wel actuele website, 
   - het ontwikkelen van een communicatieplan, 
   - het ontwikkelen van vrijwilligersbeleid, invulling van toerusting aan hen  en organiseren van één  
     vrijwilligersavond, 
   - connecten  met 2 christelijke partnerorganisaties die in dezelfde doelgroep werkzaam zijn,  
     teneinde elkaar wederzijds te kunnen versterken.  
 
   3.1.6 Financiële begroting 2019-2021 
 
   Stichting BUtogether is een organisatie zonder winstoogmerk. Het bestuur draagt de zorg en  
   verantwoordelijkheid voor de financiën. De middelen worden hoofdzakelijk gegenereerd door:  
   giften, sponsoring en collecten vanuit events. 
    
 

 

Budget Butogether om onze doelstellingen te bereiken:

Resultatenrekening 2019 2020 2021
Inkomsten: progn. progn. progn.
organiseren events € 1.500 € 2.500 € 2.500 inkomsten uit events/kostprijs
deelname aan Freedom Feighters - via collecten € 0 € 2.500 € 3.500 betaald (kostprijs)/gratis
reguliere giften € 2.500 € 3.500 € 4.500 donateurs
duurzame sponsoring € 5.000 € 25.000 € 25.000

subtotaal inkomsten € 9.000 € 33.500 € 35.500

organisatie BU en events organisatie € 750 € 7.500 € 10.000 vrijwilligersvergoeding
ontwikkeling programma mentorschap/organisatie/werven mentoren (speerpunt Freedom Fighters) organisatie € 1.000 € 4.000 € 3.000
opleiding/training van bestuur/freedom fightersteam/mentoren organisatie € 0 € 2.500 € 2.500
communicatie/social media website/blogs/nieuwsbrief etc. € 1.000 € 5.000 € 5.000
drukwerk programma's (werk)boeken/handouts € 5.000 € 3.000 € 3.000
invullen spreekbeurten tijdens events (km)vergoedingen sprekers € 0 € 1.000 € 1.000
gemeenteondersteuning jeugdwerk/jongvolwassenen (km)vergoedingen sprekers € 0 € 2.500 € 2.500
vrijwilligersvergoeding bestuur/kernteam/overig organisatie/vrijwilligersbeleid € 0 € 2.500 € 2.500
kosten reguliere events € 1.500 € 2.500 € 2.500
huur locaties € 0 € 2.500 € 3.000

subtotaal uitgaven € 9.250 € 33.000 € 35.000

saldo over/tekort -€ 250 € 500 € 500

Balans 2019 2020 2021
activa progn. progn. progn.

 -vorderingen
 -geldmiddelen 3000 3500 4000
subtotaal activa 3000 3500 4000

passiva
 -vermogen 3000 3500 4000
 -resultaat lopend boekjaar

 -nog te betalen
subtotaal passiva 3000 3500 4000


