
 

 
 

 

 
Toelichting uitgaven 
1)  De bankkosten zijn flink gestegen. Dit komt omdat ABN-AMRO het tarief stapsgewijs 

heeft verhoogd van € 9,75 naar € 17,45 per maand. 
2) Dit bedrag betreft de vaste kosten bij YourHosting. Verder de eenmalige uitgave van € 50,- 

voor een korte cursus voor de nieuwe webmaster, tevens eindredacteur nieuwsbrief, 
Winfried Willems.  

3) Dit zijn de drukkosten van de nieuwsbrief die eenmalig op papier is verspreid.  
 Voor de begroting is met tweemaal verspreiden op papier rekening gehouden. 
4) Betreft de kerstmaaltijd die door vrijwilligers van het Binnenbos voor eenzame ouderen 

wordt verzorgd. In de begroting is deze post ook weer opgenomen. 
5 t/m 7) Ervan uitgaande dat de activiteiten van voor corona weer kunnen worden opgepakt, 

is in de begroting met deze kosten weer rekening gehouden. 
8) Vanuit de Julianalaan is een verzoek binnengekomen om bij te dragen voor een AED.  
 
Toelichting inkomsten 
Voor 2019-2020 is geen contributie geheven omdat er vanwege corona geen activiteiten 
waren. De inkomsten zijn wat achterstallige betalingen en onverplichte bijdragen. 
Voor de begroting is gerekend met 263 betalende leden, zie de voetnoot. 
        
Angelien Willems-Dijkstra (penningmeester), 05.09.2021 

                                                 
1 Op 31/820 waren er 259 betalende leden. Er vonden in 2020/21 negen afmeldingen en dertien aanmeldingen 
plaats. Op 31/8/21 is de stand 263 betalende leden. 

Jaarrekening 01.09.2020 t/m 31.08.2021 
 

(Concept) Begroting 01.09.21 t/m 31.08.22 
 

beginsaldo 1/9/20  
voorziening routekaart* 

9.331,17
-  1.134,80

8.196,37

beginsaldo  1/9/21  
voorziening routekaart* 

8.712
 - 1.135

7.577
Uitgaven 
1. Bankkosten   
2. Website  
3. Drukkosten   
4. Bijdrage kerstdiner 
totaal 

-  163,40
-  166,16
-  116,99

 -  223,18
-  669,73

Uitgaven 
1. Bankkosten 
2. Website 
3. Drukkosten 
4. Bijdrage kerstdiner 
5. Nieuwjaarsborrel 
6. Overige borrels 
7. Algemene ledenvergadering 
8. Sponsoring AED 
 

 
-    250
-    150
-    250
-    250
- 1.200
-    340
-    300
-    260

 - 3.000
Inkomsten  
Contributie 51,00  

Inkomsten 
Contributie1 

 
3.000

Resultaat -  618,73   

Eindsaldo   8.712,44   

* Betreft het batig saldo van het project Routekaart dat is gereserveerd voor duurzaamheid. 


