
 
 

Bewonersvereniging Hoge Dennen  
 

 
Toelichting uitgaven 
1)  De bankkosten zijn verder gestegen door verhoging van het tarief van € 17,45 per maand 

naar inmiddels € 22,98 per maand.. 
2) Dit bedrag betreft de vaste kosten bij YourHosting.  
3) Dit zijn de drukkosten van de nieuwsbrief die eenmalig op papier is verspreid. In de 

begroting is rekening gehouden met 2x verspreiding op papier. 
4) Kosten spreken voor zich. 
5) Betreft kosten van afscheid van bestuursleden. In de begroting wordt met een hogere 

uitgavenpost rekening gehouden nu er weer meer overlegactiviteiten met externe partijen 
plaatsvinden in het Binnenbos..  

6) Betreft de kerstmaaltijd die door vrijwilligers van het Binnenbos voor eenzame ouderen 
wordt verzorgd. In de begroting is deze post ook weer opgenomen. 

7 en 8) Te verwachten is dat dit jaar meer activiteiten worden georganiseerd zoals het plan 
om een eeuwfeest te houden.  

 
Toelichting inkomsten 
Voorgesteld wordt om voor 2022/2023 geen contributie te heffen omdat door corona het 
afgelopen boekjaar nog weinig activiteiten zijn opgestart en gelet op de omvang van het batig 
saldo.  
 
Angelien Willems-Dijkstra (penningmeester), 11.09.2022 

 
1 Bestuursrekening € 3325,75 en spaarrekening € 5386,69. 
2 Op 31/8/21 waren er 263 betalende leden. Er vonden in 2021/22 zeventien uitschrijvingen plaats en negen 
nieuwe aanmeldingen. Op 31/8/22 is de stand 255 betalende leden (dit is inclusief enkele begunstigers). 
3 Bestuursrekening € 5.430,44 en spaarrekening € 5.386,69 

Jaarrekening 01.09.2021 t/m 31.08.22 Begroting 01.09.2022 t/m 31.08.2023
beginsaldo 1/9/21 
voorziening routekaart* 

8.712,441

 - 1.135,00  
7.577,44

beginsaldo  1/9/22  
voorziening routekaart* 

10.817 
  1.135 
 9.682   

Uitgaven 
1. Bankkosten   
2. Website  
3. Drukkosten  
4. ALV met borrel 
5. Representatie  
6. Bijdrage kerstdiner 
totaal 

- 226,33
  - 161,98 
-  167,00
- 179,50
-   34,00

 -  250,00
-1.018,81 

Uitgaven 
1. Bankkosten 
2. Website 
3. Drukkosten 
4. ALV met borrel 
5. Representatie 
6..Bijdrage kerstdiner 
7. Nieuwjaarsborrel 
8. Overige activiteiten 

 
-    264
-    175
-    400
-    250
-    200
-    250
-    300

-    1.500
 - 3.289

Inkomsten  
Contributie2 3.123,50 

Inkomsten 
Contributie 

 
0,00

Resultaat  2.104,69   

Eindsaldo      10.817,133   

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


