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Voorwoord 
 
Voor u ligt het beleidsplan 2020-2023 van de Stichting “Hall Leeft!” in Hall. 
De Stichting is opgericht en notarieel geregistreerd op 16 augustus 2016 en gevestigd in 
Tonden.  
De aanleiding voor het ontstaan en oprichting van de stichting is een dreigende sluiting eind 
2015 van de plaatselijke basisschool de Vossestaart. Hiermee zou het hart uit ons dorp 
worden weggesneden, met alle gevolgen voor de leefbaarheid van dien. 
 
 
“Hall, dat zijn wij!” 
 
Ons mooie dorpje. Waar we elkaar kennen en waar het leven goed is. Dat is Hall.  
Klein, maar bijzonder. Bijzonder omdat we bereid zijn om met elkaar de schouders te zetten 
onder het leefbaar houden van onze gemeenschap. En omdat het bruist van de energie. 
Hall is net 850 inwoners groot, maar telt 14 verenigingen en jaarlijks zijn er tenminste 50 
evenementen. Die bieden voor elk wat wils. Pannenkoeken bakken voor de jeugd met de 
ouderen, de herdertjestocht met de kerst, de wintermarkt en de concerten in onze 
monumentale kerk.  
Als dorpelingen weten we wat ons dorp waard is. We koesteren het en komen dan ook met 
zijn allen in actie wanneer we zien dat onze verworvenheden bedreigd worden. Dan staan 
we op de barricaden voor het behoud van onze school, en voeren we actie voor nieuwbouw 
in het dorp. 
Maar we doen nog veel meer: Hall leeft tot in de haarvaten. We hebben een uitgebreide en 
duidelijke toekomstvisie. Een toekomstvisie vóór Hall, maar ook dóór Hall. Gebouwd op de 
plannen en ideeën van heel veel Hallenaren. 
Want immers: Hall, dat zijn wij! 
 
 
Beleidsplan 
 
Dit beleidsplan mag gezien worden als een meerjarenbeleidsplan en geeft inzicht in de 
manier waarop de stichting haar werk uitvoert om de doelstelling te bereiken: 
Waar staan we voor, hoe zijn we georganiseerd, hoe gaan we te werk, hoe werven we 
financiële middelen en hoe beheren we en besteden we deze middelen. 
 
 
 
Bestuur “Stichting Hall Leeft!” 
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1 Inleiding 
Het begon met een brief eind 2015. Een brief aan de inwoners met de vraag of ze naar een 
bijeenkomst op basisschool de Vossestaart wilden komen om mee te praten over het sluiten 
van de school.  
De belangstelling voor deze avond was zo overweldigend dat per direct uitgeweken moest 
worden naar het zalencentrum Bello.  
En wat een energie was er die avond. De interim directeur van de school wist niet wat hem 
overkwam. De heersende mening was: “School sluiten?? Bent u helemaal van het padje?”.  
Het hart uit het dorp wegsnijden, dat vonden we geen goed idee.  
 
Tijdens deze eerste avond werd de energie al omgebogen naar actie: wat kunnen wij daar, 
als inwoners, aan doen. De eerste aanzet van Hall Leeft was geboren.  
Een volgende dorpsvergadering leverde vier thema’s op waarop actie moest worden 
ondernomen. Er kwamen vier werkgroepen die de hoofdthema’s op zouden gaan pakken. 
Daarboven werd een stuurgroep gevormd, die moest zorgen dat er verbinding tussen de 
verschillende plannen ontstond. En er werd direct een groep samengesteld die het 
Sinterklaas-dorps-feest, dat bijna ter ziele was , in vliegende vaart weer op poten te zetten. 
Met een enorme berg energie en enthousiasme werd een begin gemaakt met wat Hall Leeft 
zou gaan worden.  
 
Na die eerste stappen , en het mooie sinterklaasfeest, besloten we dat we met elkaar 
moesten verbreden en verdiepen: veel mensen uit het dorp boden hun diensten aan, de 
stichting werd opgericht en er werden donateurs gevonden.  
 
Hoe breed Hall Leeft werd, werd duidelijk op een avond in de voetbalkantine. Daar werd 
door zestig dorpelingen de basis gelegd voor de toekomst van Hall: zij  bedachten samen hoe 
we kunnen zorgen dat Hall Leeft, Bouwt, Leert en Bruist.  
Door de inzet en het enthousiasme van het hele dorp krijgt de toekomst vorm.  
Een toekomst waar iedereen van harte aan meewerkt! 

2 Identiteit 
Als iets het dorp Hall kenschetst dan is het wel de saamhorigheid.  
Die uit zich op diverse manieren. Is er iemand ziek, dan gaan we op bezoek. Moeten er 
daardoor hand- en spandiensten verricht worden, dan is dat geen probleem. Boodschappen 
doen, kinderen naar school brengen, koken, wassen, het kan allemaal.  
Als er helaas iemand overlijdt dan is het halve dorp aanwezig bij het condoleren. En als er 
een feestje te vieren is, dan komen we graag.  
De kermis in september is zo’n feestje waar het grootste deel van het dorp is: vogelschieten, 
dansen, kletsen, ja er schijnen zelfs zaken gedaan te worden in het kermisweekend.  

We hebben een rijk verenigingsleven met een muziekvereniging die bij elke activiteit in het 
dorp aanwezig is, maar ook zelf concerten geeft. We hebben koersbal, meerdere gym- en 
trimclubs, Fitt2Go, een voetbalclub, een schietvereniging en een eigen AED-organisatie. Voor 
ouderen worden er koffieochtenden georganiseerd en we eten een keer per maand samen 
in dorpshuis de Wheme, waarbij iedereen welkom is.  
 
De vermaarde Wintermarkt in december 2017 heeft haar zilveren jubileum al gevierd. Van 
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heinde en verre komen belangstellenden, die vaak al ver voor openingstijd voor de poort 
staan te wachten om naar binnen te mogen. Op deze Wintermarkt, ten bate van de 
prachtige veertiende-eeuwse kerk, worden spullen verkocht die voor een belangrijk deel 
door de inwoners van het dorp Hall gemaakt zijn. 
 
Naast saamhorigheid wordt Hall ook gekenmerkt door een enorme berg energie.  
Energie die opborrelt wanneer het nodig is. Wanneer er echt iets aan de hand is.  
De dreigende sluiting van de school bijvoorbeeld. Maar ook wanneer een karakteristieke 
brug aan het kanaal dreigt te verdwijnen.  
Dan komt het dorp massaal in actie. En steeds met succes: de school groeit naar een 
verdubbeling van de leerlingenaantallen en er is inmiddels een nieuwe kanaalbrug met oude 
uitstraling. 

3 Toekomstvisie 
De toekomstvisie van Hall Leeft is uitgewerkt in een aantal hoofdthema’s met daaraan 
gekoppeld verantwoordelijke werkgroepen. Hoofdthema’s die de dorpelingen zelf bedacht 
hebben en waarlangs we willen kijken hoe we ons dorp nog verder kunnen verbeteren en 
hoe we onze dromen voor de toekomst samen vorm kunnen geven. 
Ons dorp is een geweldige plek om te wonen en heeft veel te bieden. Of je nu hier wilt 
werken, wonen, sporten, wandelen of wilt recreëren ……….. het bruist. 
Toeristen, ondernemers, potentiële bewoners moeten de weg weten te vinden naar Hall. 
Jongeren moeten zich kunnen vestigen in een passende woning en ouderen moeten in hun 
eigen vertrouwde omgeving de zorg krijgen die ze verdienen. 
We willen behouden en versterken wat we hebben en hebben wensen om ons dorp 
toekomstbestendig en leefbaar te houden. 
Hall is een prachtig dorp. Zondermeer! Maar het kan nog mooier denken wij. 

4 Organisatie 
Stichting Hall Leeft bestaat uit een centrale stuurgroep met daaronder zelfstandig 
functionerende werkgroepen. 
De stuurgroep vormt het dagelijks bestuur en bestaat uit 3 personen: 

• Lisette Bosch  - Voorzitter 

• Lammert Hissink - Secretaris 

• Gerrit Kersten  - Penningmeester 

 

De rol van de stuurgroep bestaat voornamelijk uit het toezicht houden op en coördineren 

van alle activiteiten die er vanuit de verschillende werkgroepen worden ondernomen. Zij 

zorgt voor de onderlinge afstemming en bewaakt de grote lijnen en de voortgang. 

De stuurgroep bewaakt ook de doelstelling van de Stichting en  heeft de uiteindelijke 

beslissingsbevoegdheid en eindverantwoording. 

De werkgroepen geven, ieder voor zich, invulling aan de gedefinieerde hoofdthema’s.  

Gemiddeld 6 x per jaar is er een gezamenlijk overleg van alle werkgroepen en stuurgroep, 

waarin de diverse ideeën, plannen en activiteiten worden besproken, afgestemd en al dan 

niet geaccordeerd. 
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5 Activiteiten en doelstellingen 
 

5.1 Hall Bouwt 
Hall is een typisch plattelandsdorp: vergrijzing voert de boventoon. Ouderen voelen zich hier 
zo prettig dat ze willen blijven wonen. Jongeren trekken weg vanwege studie, werk of omdat 
er eenvoudigweg geen geschikte huizen zijn om in te wonen.  
Het dorp is mooi en verzorgd, rustig, ruimtelijk en met veel natuur. Maar helaas zonder 
ruimte voor starters op de woningmarkt. Zonder verjonging slaapt het dorp in.  
De werkgroep Hall Bouwt (inmiddels een zelfstandige Stichting Hall Bouwt) is aan het werk 
gegaan met een plan voor nieuwbouw in het dorp. Een “kansloze missie” volgens velen. 
Maar nu, 7 jaar later: het tegendeel blijkt waar. Er is een geschikt terrein gevonden, midden 
in het dorp. In nauw overleg met Gemeente en andere instanties en met vooral heel veel 
vasthoudendheid is er in eigen beheer een plan ontwikkeld voor het realiseren van 24 
starterswoningen. Zonder winstoogmerk, dus betaalbaar (177.000 tot 280.000), duurzaam, 
energieneutraal, bedoeld voor jonge Hallenaren, starters op de woningmarkt. 
Eind 2021 zijn de woningen opgeleverd en met een feestelijke opening eind april 2022 zal 
het plan na een doorlooptijd van ruim 6 jaar worden afgerond. De werkgroep blijft in functie 
en zoekt naar mogelijkheden voor een vervolg. 
 

5.2 Hall Gastvrij 
In Hall en omgeving is veel te zien en te genieten. De fraaie natuur van de Empese- en 
Tondense Heide, het Hallse Pad en het Leusveld, doorkruist door wandel-, fiets- en 
ruiterpaden. En dat alles onderhouden door onze vrijwilligers in samenwerking met 
Natuurmonumenten. In het dorp zelf de campings, bed & breakfasts, een theetuin en 
natuurlijk onze prachtige Ludgerus kerk uit de 14 eeuw, met één van de achttien mooiste 
kerkinterieurs in Nederland. 
Dit alles willen we graag delen met mensen van buiten. Recreatie behouden en uitbreiden, 
zorgen dat de infrastructuur op orde is, dorpsschoonmaak, voldoende plekken langs de 
routes om te zitten en te parkeren, georganiseerde wandelingen met gids.  
Hall Gastvrij wil Hall op de kaart zetten en laten zien dat een bezoek aan ons dorp echt de 
moeite waard is. 
 

5.3 Hall Communiceert 
Er gebeurt veel in ons kleine dorp. De 14 verenigingen en stichtingen organiseren een hele 
lijst met evenementen. Vaak jarenlange tradities waar we elkaar als individuele groep 
meestal wel weten te vinden. Maar we willen meer. Iedereen moet weten wat er leeft en 
speelt. Immers, communicatie is één van de belangrijkste pijlers voor saamhorigheid en 
verbondenheid in het dorp. 
De kwartaal nieuwsbrief Hall Leeft wordt al een aantal jaren huis-aan-huis verspreid in het 
dorp zelf en de nabije omgeving, en ook digitaal onder onze donateurs en verdere 
belangstellenden.  
Maar we gebruiken meer communicatiemiddelen: een actuele website, een actieve 
Facebook-pagina, regelmatige berichtgevingen in de lokale pers, het lokale recreatieschap 
en de VVV, en er zijn plannen voor het ontwikkelen van een dorpsapp. 
Nieuwe inwoners van Hall worden persoonlijk welkom geheten met een welkomsttas met 
daarin heel veel nuttige informatie over het reilen en zeilen in Hall.  
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We vertellen graag over ons dorp, aan onze eigen inwoners, maar ook aan iedereen die het 
verder maar wil horen. 
 

5.4 Hall Bruist 
Een vlotte inventarisatie leert dat alle Hallse verenigingen, stichtingen en instanties 
gezamenlijk jaarlijks toch al gauw zo’n veertig evenementen en activiteiten organiseren. 
De energie is er, maar blijvend dingen organiseren vraagt meer.  
Alle verenigingen kampen met teruglopende ledenaantallen, dus nemen activiteiten af.  
Nog maar zeer recent zijn de Oranjevereniging, de Floralia en de Zangvereniging zelfs al 
helemaal van het toneel verdwenen.  
Werk aan de winkel voor Hall Bruist dus! En het begin is al gemaakt. 
De Sinterklaasintocht is weer nieuw leven ingeblazen, we hebben weer een geweldig 
Oranjefeest, een Nieuwjaarsfeest, een Paasvuur, een indrukwekkende 4-mei herdenking en 
ook voormalige Floralia-activiteiten zijn weer opgepakt. 
Sociale cohesie is het doel waar wij naar streven. Met behulp van o.a. een overkoepelend 
activiteitenplan zorgen voor samenhang tussen de verschillende activiteiten, de verbinding 
zoeken tussen jong en oud en de verbinding zoeken tussen de verenigingen onderling zodat 
ze elkaar versterken en er niet alleen voor staan.  
De beoogde aanschaf van een eigen tent is één van de middelen die we daar in 2022 voor 
willen inzetten. 
 

5.5 Hall onder 1 dak 
Hall kent een aantal vaste plekken waar de inwoners elkaar ontmoeten: basisschool de 
Vossestaart, het jeugdhonk van de VV S.H.E., dorpshuis de Wheme, de Ludgerus kerk en 
zalencentrum Bello. Elk van deze plekken kent uitdagingen om het tot een echt 
dorpscentrum te maken.  
De werkgroep “Hall onder 1 Dak”, kortweg HOED, onderzoekt de mogelijkheden om in Hall 
een centrale ruimte te creëren waar alle verenigingen, stichtingen, groeperingen, clubs enz. 
gebruik van kunnen maken. Eén gebouw waar iedereen terecht kan en zich thuis voelt en 
waar bijvoorbeeld ook een kinderopvang, vergaderruimte en het geven van een feestje tot 
de mogelijkheden behoort.  
Met hulp van een groep studenten van de Hogeschool Saxion StadsLAB uit Deventer is er al 
onderzoek gedaan naar de mogelijkheden en naar de wensen en ideeën die er bij de lokale 
bevolking hierover leven. Maar ook de gebruikers zelf, de verenigingen, stichtingen en 
commissies, mogen hun mening geven. Wat willen zij, wat hebben zij nodig en wat zijn hun 
wensen.  
Nog een lange weg te gaan weliswaar, maar de werkgroep heeft er alle vertrouwen in dat 
uiteindelijk het doel bereikt zal worden. 
 

5.6 Hall leeft Duurzaam 
Net als in heel veel andere plaatsen houden we ons ook in Hall op kleine schaal natuurlijk 
bezig met duurzaamheid. We schonen onze bermen, we zamelen oud papier, oud ijzer en 
frituurvet in, we hebben zonnepanelen op ons dak, hier en daar een warmtepomp, een 
boeken- en puzzel-uitruil-container en recyclen spullen via de jaarlijks rommelmarkt. 
En uiteraard zijn onze 24 nieuwe woningen straks energieneutraal en gasloos. 
Maar we willen meer. Duurzaamheid moet in Hall echt op de kaart komen. Er zijn legio 
mogelijkheden en ideeën: een eigen gemeenschappelijke dorpstuin voor jong en oud, 
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zonnepanelen op gemeenschappelijke gebouwen, samenwerking met de lokale energie 
coöperatie, laadpalen voor elektrische auto’s enz. enz. 
Helaas is het ons tot op heden nog niet gelukt een werkgroep Hall Duurzaam van de grond te 
krijgen, maar we blijven proberen. 
 

5.7 Partners 
Voor een aantal thema’s hebben we geen eigen werkgroep in het leven geroepen, maar 
werken we samen met de al in het dorp aanwezige “partners”. 
Deze “partners” zien wij als volwaardig onderdeel van de Hall Leeft-organisatie maar zij 
hebben wel hun eigen werkterrein, zelfstandigheid en verantwoordelijkheid.  
Partners zijn ook aanwezig op de reguliere stuurgroep vergaderingen van Hall Leeft en door 
nauw samen te werken kunnen we elkaar helpen en versterken. 
 

5.7.1 Kindcentrum de Vossestaart 
Waar Hall Leeft mee begon: de school zat in zwaar weer en sluiting dreigde.  
Maar door al onze activiteiten is het tij gekeerd. De school groeit weer. Inmiddels zijn er al 
weer een kleine zestig leerlingen. Door het nieuwe eigentijdse onderwijsconcept, de 
vergroting van de naamsbekendheid en een actieve benadering van nieuwe inwoners zet 
deze trend gestaag door.  
Noaberschap, het betrekken van de gemeenschap bij de activiteiten op school en 
omgekeerd, de verbinding die de inwoners zoeken met de school, dat alles zorgt ervoor dat 
de school weer het middelpunt van het dorp is en daarmee een substantiële bijdrage kan 
leveren aan de leefbaarheid van Hall. 
 

5.7.2 Stichting Ouderenwerk 
Net als zoveel kleine kernen, vergrijst ook ons dorp. Het is er fijn wonen, dus oudere mensen 
blijven het liefst zo lang mogelijk op hun eigen plek in hun eigen vertrouwde omgeving. 
Stichting Ouderenwerk Hall is de belangengroep voor de Hallse ouderen.  
Zij organiseert tal van activiteiten, zoals inloop koffieochtenden, samen-eten activiteiten, 
themaochtenden en koersbal.  
Maar helaas maakt niet iedere oudere daar gebruik van. De doelgroep is veel groter en het 
zou mooi zijn als we ook de niet zichtbare ouderen erbij zouden kunnen betrekken.  
En nog mooier als we de activiteiten zouden kunnen uitbreiden, ouderen die “les” geven of 
vertellen over hun leven of de historie van Hall, samen met de jeugd pannenkoeken bakken 
op school, een maatjesproject of klussenservice opzetten.  
Aandacht voor de ouderen is een belangrijk speerpunt voor Hall Leeft. 
 

5.7.3 Protestantse Gemeente Hall en Voorstonden 
De Protestantse Gemeente in Hall en Voorstonden, kortweg de Hallse Kerk, is al een aantal 
jaren nauw betrokken bij diverse activiteiten in Hall.  
Samen met de werkgroepen van Hall Leeft wordt de 4 mei herdenking georganiseerd, 
evenals een herinneringsavond voor de overledenen, een dorpslunch, een herdertjestocht 
door Hall rond Kerst en een tentdienst tijdens het Koningsfeest.  
Het monumentale kerkgebouw, stammend uit de 14e eeuw, trekt altijd heel veel bezoekers 
van buitenaf en is vanwege de prachtige akoestiek uitermate geschikt voor mooie concerten. 
In juni 2020 heeft de kerkenraad helaas moeten besluiten dat er vanwege een tekort aan 
ambtsdragers geen toekomst meer is voor een geloofsgemeenschap in Hall in de huidige 
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vorm. Er zal worden gezocht naar nieuwe vormen van ontmoeten en geloofsgemeenschap. 
Tevens worden de mogelijkheden onderzocht om het kerkgebouw onder te brengen in een 
stichting. 
Voor Hall Leeft zal tijdens dit proces ongetwijfeld ook een rol zijn weggelegd. 
 

5.7.4 Dorpsraad Eerbeek – Hall 
De Dorpsraad Eerbeek – Hall is het formele adviesorgaan en de gesprekspartner van de 
lokale overheid, de Gemeente Brummen. Door structureel  betrokken te worden bij alles wat 
er in Hall leeft en dus goed geïnformeerd te zijn is de Dorpsraad een perfecte partner voor al 
onze contacten met de Gemeente en de lokale politiek.  
Daarnaast kan Hall Leeft de Dorpsraad ook de noodzakelijke ondersteuning verlenen bij het 
uitvoeren van hún eigen plannen. 

6 Activiteitenplan 2022 
 

Voor 2022 staan de volgende activiteiten gepland : 

Werkgroep Activiteit inkomsten  uitgaven  

        

Hall Bouwt realisering bouwplan "de Wheemekamp"  

                       
-  

Hall Gastvrij 
bermen schonen, onderhoud wandelpaden, 
inzaaien en inplanten 

                  250  

  welkom nieuwe inwoners                   300  

  Nieuwjaarsattenties                   100  

  bloemschik workshops 3x 900               1.000  

  Cultureel Rondje Hall ¹)                5.300  

  Culinair rondje Hall ¹)                5.200  

Hall Communiceert Nieuwsbrief en website                   750  

Hall Bruist Paasvuur 300                  500  

  Koningsfeest 2700               3.000  

  Intocht Sint Nicolaas                   300  

  aanschaf activiteitentent en podium ¹)                8.000  

Hall onder 1 Dak uitwerking plannen Multifunctioneel Centrum                   100  

Hall Duurzaam opzet en inrichting werkgroep                   100  

basisschool de Vossestaart moestuin ¹)                   500  

kerk herdertjestocht                   200  

  herinneringsavond overledenen                   200  

  4 mei herdenking                   200  

Stg. Ouderenwerk     

Dorpsraad Eerbeek-Hall     

Hall Leeft Donaties 3500   

  beheer & administratie                   400  

  opening Wheemekamp                2.000  

  onvoorzien / overig                   400  

      

      

¹) gereserveerd leefbaarheidssubsidie provincie 19.000                          totaal 7400             28.800  
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7 Financiën 
 

7.1 Algemeen 
Zoals beschreven in de Statuten, artikel 2, heeft Stichting Hall Leeft geen winstoogmerk. 
De met haar activiteiten verworven inkomsten komen volledig ten goede aan de 
doelstellingen.  
Zowel bestuur als leden van de werkgroepen bestaan volledig uit vrijwilligers. 
Zij ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Wel kunnen zij een vergoeding 
krijgen van de kosten die zij redelijkerwijs hebben gemaakt in de uitoefening van hun 
functie. 
 

7.2 Werving van gelden 
Stichting Hall Leeft maakt gebruik van de onderstaande kanalen voor het werven van gelden: 

• Donateurs met een vaste jaarlijkse bijdrage (aantal 31-12-2021: 201) 

• Omzet tijdens georganiseerde activiteiten 

• Gemeentelijke en provinciale subsidies en bijdragen 

• Sponsoring  

• Eigen bijdragen / inleggelden 

• Incidentele giften en bijdragen 
 

7.3 Beheer en besteding vermogen 
Voorzitter, secretaris en penningmeester hebben ieder één stem met betrekking tot de 
zeggenschap over het vermogen. 
De penningmeester beheert de financiën en voert hiervan de administratie. 
Jaarlijks wordt een balans en staat van baten en lasten (jaarrekening) opgemaakt welke door 
het voltallige bestuur wordt vastgesteld. 
Stichting Hall Leeft zal niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor de 
continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van de doelstelling. 
Het vermogen zal worden aangewend ter verwezenlijking van het doel van de Stichting.  
In geval van ontbinding wordt een batig liquidatiesaldo besteed ten behoeve van een 
algemeen nut beogende instelling met een soortgelijke doelstelling. 
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7.4 Verkorte balans en staat van baten en lasten 
 

    Balans 2020   Balans 2021   
begroting 

Balans 2022 

    activa   passiva    activa   passiva    activa   passiva  

Materiële vaste activa:           

Vlottende Activa           

Overige vorderingen en overlopende activa           

Debiteuren     127      

Liquide middelen kas  700   226   200   

Liquide middelen rekening courant  33.956   35.290   10.493   

Kapitaal           

Eigen Vermogen   9.689   11.346   8.946 

Voorzieningen           

reservering ex-Floralia   1.687   783   783 

reservering  Stg. Ouderenwerk   743   743   743 

reservering subsidie Activiteitenplan   22.412   19.221   221 

Kortlopende Schulden           

Overige schulden en overlopende passiva   125   3.550     

TOTAAL   34.656 34.656   35.643 35.643   10.693 10.693 

 
 
 

resultatenrekening   
rekening 

2020   
rekening 

2021   
begroting 
2022 

         

BATEN        

Donaties  3.123  3.458  3.500 

Subsidies / bijdragen  125      

omzet activiteiten    2.841  3.900 

totaal baten  3.248  6.299  7.400 

         

LASTEN        

         

representatie  95  903  100 

beheer en administratie  342  358  400 

PR / Communicatie  814  662  750 

Activiteiten  351  6.814  27.150 

vrijval reservering subsidie 
sociale cohesie      -19.000 

overige kosten  125    400 

totaal lasten  1.727  8.737  9.800 

         

resultaat verslagjaar   1.520   -2.438   -2.400 
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8 Gegevens 
 

Naam:   Stichting Hall Leeft 
Adres:   secr. Hallsedijk 5, 6975 AK  Tonden 
Telefoon:  06-10868581 
Website:  www.hallleeft.nl 
Mail:   hallleeft@outlook.com 
Bankrekening:  NL50 RABO 0311 7900 38 
KVK:   66655277 
RSIN:   856647858 
SBI-code:  88993 / 94995 
 
   

 

 

 

 

 

 
 
 

Aldus vastgesteld in de bestuursvergadering d.d. 07-02-2022 
 
 

De voorzitter De secretaris De penningmeester 
 
 
 

 

E.M. Bosch L.Hissink  G.Kersten 
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