
Begroting 2018 Realisatie 2017 Begroting 2017 Verschil 2017 Realisatie 2016

Inkomsten Contributies 1.000,00          625,54               1.600,00            -974,46           1.787,54            

Advertenties 1.500,00          1.290,00            1.300,00            -10,00            1.740,00            

Subsidie 4.652,00          4.831,05            4.652,00            179,05            4.652,00            

Subsidie onderzoek DKC -                    1.800,00            

Rente 7,50                5,13                  10,00                -4,87              21,67                

Diverse Inkomsten -                 

Totaal 7.159,50        6.751,72          7.562,00          -810,28         10.001,21        

-                 

Kosten Wijkkrant 4.023,00          5.915,90            5.500,00            415,90            7.165,74            

Activiteiten 800,00             766,15               800,00               -33,85            570,50               

Onderzoek DKC -                    1.956,57            

Bestuur 400,00             808,87               150,00               658,87            1.683,65            

Internet 250,00             156,58               150,00               6,58               144,48               

 Diversen 200,00             147,21               200,00               -52,79            128,52               

Werkgroepen 1.000,00          668,00               -                    -                 -                    

 Lustrum -1.500,00          -1.500,00          -                 500,00               

Totaal 6.673,00        6.962,71          5.300,00          1.662,71        12.149,46        

 

Resultaat 486,50           -210,99            2.262,00          -2.472,99      -2.148,25         

BALANS (per 31 december 2017)

ACTIVA PASSIVA

Saldi in euro's Saldi in euro's

31-12-2016 31-12-2017 31-12-2016 31-12-2017

ING Betaalrekening 1.509,70          1.780,51            Nog te betalen facturen 2.710,96            4.432,72        

ING Spaarrekening 2.243,29          2.248,42            Vooruitontvangen contributie 48,50                6,00               

Nog te ontvangen Advertenties 60,00              -                    Lustrum 1.500,00            -                 

Nog te ontvangen credit nota 247,67             -                    Reserve -198,80             -409,79          

Totaal 4.060,66        4.028,93          Totaal 4.060,66          4.028,93       

RESULTAAT



Toelichting op de Resultatenrekening en Balans 2017 

- Contributies: het aantal betalende leden vertoont een dalende tendens na het verheugend hoge aantal in 2016 
(187). Op dit moment heeft de vereniging slechts ruim 40 betalende leden t.o.v. 58 in 2017. Maar we zijn aan het 
werk met de opzet van een goed registratiesysteem om deze tendens te keren. 

- Advertenties: ook het aantal adverteerders liep terug, waarbij ook een nog te ontvangen bedrag van €60,00 uit 
eerdere jaren in de balans moest worden afgeboekt en ten laste is gebracht van deze inkomstenpost . 

- Wijkkrant/Lustrum: de kosten van de krant waren in 2016 aanzienlijk hoger vanwege de extra lustrumeditie. 
Hiervoor was een bedrag gereserveerd van 1500 euro. Wanneer rekening gehouden wordt met deze reservering 
dan komen de kosten in 2017 ongeveer op hetzelfde niveau uit als in 2016. De post Lustrum die als reservering op 
de balans stond is nu vrijgevallen.  

- Activiteiten: kosten zijn gemaakt voor de Algemene Ledenvergadering en de wijkborrel 
- Bestuur: van meer dan verwachte bestuurs- en redactieleden hebben we op gepaste wijze afscheid moeten 

nemen. 
- Diversen: betreffen de bankkosten. 
- Werkgroepen: hieronder vallen de bijdrage aan de activiteiten van de werkgroep Garenmarkt. Dat zijn twee 

informatieavonden en het drukken van een ‘brochure’. 
 

Toelichting op de Begroting 2018 

- Contributies: gerekend wordt op 120 betalende leden (ambitieus), waarbij de ervaring leert dat velen meer dan 
het minimum bedrag storten. 

- Werkgroepen: het voornemen bestaat om meer activiteiten in de wijk te ontwikkelen zodra de werkgroep 
Activiteiten bemenst is. Daarnaast wenst het bestuur meer en gemakkelijker met leden en bewoners te 
communiceren via o.a. sociale media en wordt de website gemoderniseerd. 

- In de onderhandeling met de drukkerij hebben wij een scherpere prijs bedongen waardoor de kosten van de krant 
lager uitvallen (van € 1.900,00 naar € 1.341,00 per uitgave). 


