TOELICHTING OP DE JAARREKENING 2018

Toelichting op de BALANS
Aan het begin van het verenigingsjaar 2018 ziet de vereniging zich nog geplaatst voor een negatief eigen
vermogen van € 409,79 . Dit word voor een belangrijk deel veroorzaakt door achterblijvende
contributie-inkomsten en een schuldenlast vanwege een aantal nog niet betaalde facturen in 2017
waarvan een tweetal hoge rekeningen voor het drukken van de Hart van de Stad-krant.
Dankzij een aantal effectieve maatregelen in 2018, waaronder het verbeteren van de ledenadministratie
en het actief benaderen van leden met het verzoek om hun contributie te voldoen, is het uiteindelijk
gelukt om het huishoudboekje van de vereniging weer op orde te krijgen. De voornoemde maatregelen
hebben ertoe geleid dat het negatief eigen vermogen dankzij een positief eindresultaat van € 1.709,10 is
omgezet in een positief eigen vermogen van € 1.299,31 aan het eind van het boekjaar.

Toelichting op de STAAT VAN BATEN EN LASTEN
De winst- en verliesrekening laat aan de inkomstenzijde, naast een iets lagere subsidie, een aanzienlijke
stijging zien van de inkomsten uit contributies en advertenties ten opzichte van 2017. Tevens is aan
sponsorgelden en donaties nog een kleine 300 euro opgehaald.
Aan de uitgavenzijde vallen op de kosten voor de ALV, het vernieuwen van onze website en de
buuurtborrel (totale kosten € 2.158,00). In de begroting was hiervoor, anders dan een bedrag voor
Activiteiten (€ 1.200,00), niets opgenomen. Omdat er eveneens sprake is van een aanzienlijke onderbesteding
op de post Werkgroepen (€ 1.000,00) kunnen deze uitgaven worden gedekt uit deze twee begrotingsposten.
Van het gereserveeerde bedrag voor werkgroepen is slechts een zeer klein bedrag besteed omdat door de
bestaande werkgroepen voor de Garenmarkt en het parkeerpanel weinig kosten zijn gemaakt.
De kosten voor de wijkkrant vielen als gevolg van de doorberekende stijging van de papierprijs iets hoger uit
dan begroot.
De niet expliciet begrote bankkosten en kosten voor het in 2018 aangeschafte abonnement voor ons
boekhoud- en (leden)administratiepakket worden deels gedekt uit de post Diversen.
Het voor 2018 begrote positieve resultaat van € 486,50 komt met name door de fors hogere baten
aanzienlijk hoger uit en is voor 2018 vastgesteld op € 1.709,10. Het bestuur stelt de Ledenvergadering
voor om het volledige resultaat toe te voegen aan de Algemene reserve van de Vereniging.

Toelichting op de BEGROTING 2019
De basis voor de begroting 2019 is de realisatie 2018. De te verwachten inkomsten uit contributies,
donaties, sponsoring en advertenties zijn conservatief begroot.
Verwacht worden iets hogere administratie- en bestuurskosten en kosten voor de administratiesoftware,
terwijl de kosten voor het hosten van onze website lager zullen uitvallen. De kosten voor het drukken van de
Hart van de Stad-krant zijn ten opzichte van de vorige begroting iets naar boven bijgesteld vanwege de stijging
van de BTW van 6% naar 9%.
In de begroting is budget opgenomen voor maximaal vijf werkgroepen.
Vanwege het bovenstaande sluit deze begroting met een verwacht positief resultaat van € 270,00.
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