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Dankzij de vele particuliere donaties en gulle giften in 2018, ca. € 9.000 meer dan in 2017, 
heeft de Stichting De Nieuwe Blauwe Tram voor bijna € 16.000 aan haar financiële reserve 
voor de reconstructie van de blauwe tram kunnen bijschrijven. Dit is ruim € 4.500 meer dan in 
2017. 
In 2018 is ook begin gemaakt met werven van fondsen om financiële middelen binnen te 
halen om de reconstructie mogelijk te maken. Volgens de meest recente begroting is de gehele 
reconstructie begroot op ruim € 1,1 miljoen. Om de fondsenwerving professioneel aan te 
pakken is de Stichting De Nieuwe Blauwe Tram in zee gegaan met het bureau Bruin & 
Londema Fondsenwerving. De inhuur van het fondsenwerving bureau brengt de nodige 
kosten met zich mee. Het eerste deel, ruim € 3.000, viel in 2018. De andere belangrijkste 
kostenpost in 2018 waren de uitgaven om onze donateurs geïnformeerd te houden over de 
voortgang van het project. Het betrof kosten voor de uitgave van het magazine “Bouwen die 
Blauwe” en het drukken van flyers. Daarnaast heeft de Stichting jaarlijks nog geringe kosten 
aan de stalling van de door haar beheerde NZH goederenwagon C-106. 
Overige kosten betroffen bankkosten, notariskosten en kosten voor de instandhouding van de 
website. 
 
 

Baten 2018 
Donaties en Giften 
Financiële baten 
Totale baten 

  € 22.292 
  €        60 
                     € 22.352 

Lasten 2018 
Fondsenwerving 
Donateursaangelegenheden 
Publiciteit en magazine   
Project (tekeningen omzetten CAD)  
Beheer NZH C-106    
Bank- en overige kosten   
Totale lasten     
 

  €   3.146 
  €      538 
  €   1.603 
  €      479 
  €      120 
  €      516 
                     €    6.402 

Batig saldo  
Reservering Project                      €  15.950 

 
 



 
 

Balans 2018 
 
Activa 
Vaste activa 
  Materiële vaste activa 
    Gereedschappen 
    Reconstructie rijtuigen NZH A619/620 
    Totaal 
 
Vlottende activa 
  Voorraden 
  Liquide middelen 
  Totaal 
 

 
 
  €          -- 
  €          --  
                      €        -- 
 
 
  €          -- 
  €   96.164 
                      €   96.164 

Totaal Activa                       €   96.164 
 
Passiva 
Kort lopende schulden en overlopende passiva 
Vooruit ontvangen donaties 
Vooruit ontvangen periodieke giften 
Totaal 
 
Voorzieningen 
Reconstructie rijtuigen NZH 619/620 
Totaal 
 
Eigen vermogen 
 

 
  €     3.235 
  €   20.000 
                       €   23.235 
 
 
  €   72.929 
                       €   72.929 
 
                       €        -- 

Totaal Passiva                        €   96.164 
 
 


