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LASTEN Resultaat Begroting Resultaat Begroting

2017 2018 2018 2019

Kantoor

Huur Badhuisstraat          2.400          2.400           2.400           2.400 

Diverse kantoorkosten          1.903          2.000           2.737           2.000 

Declaraties/Repres.          1.237          1.500           1.484           1.500 

Subtotaal          5.540          5.900           6.621           5.900 

Leden

Ledenadmin./Contrib.kst./Jaarverg.          3.190          3.500           2.893           3.500 

Reservering jubileum          1.000          1.000           1.000 

Extra reservering jubileum           6.000 

Subtotaal          4.190          4.500           9.893           3.500 

Media

Haagwinde drukkosten          6.898          7.250           6.577           7.500 

Hw. verzendkosten          7.178          8.000           7.197           8.250 

Hw. redactie/journalistiek/layout        18.190        18.250         18.190         18.750 

Subtotaal Haagwinde        32.266        33.500         31.964         34.500 

Website          4.466          5.000           4.397           7.000 

Subtotaal        36.732        38.500         36.361         41.500 

Projecten en Procedures

Reservering projecten en procedures

Extra reservering proj. en proced.          4.000           4.700 

Subtotaal          4.000           4.700 

TOTAAL LASTEN        50.462        48.900         57.575         50.900 

BATEN

Contributies en donaties        50.057        48.000         49.121         48.000 

Erfstelling / Schenkingen           8.135 

Interest             380             250              169  PM 

Overige baten               64              169 

TOTAAL BATEN        50.501        48.250         57.594         48.000 

RESULTAAT               39  – 650                19  – 2.900 
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TOELICHTING BIJ DE BEGROTING VOOR 2019  

De voorgestelde begroting voor het jaar 2019 wijkt op enkele punten af van die 
voor het voorgaande jaar. 

Aan de kostenzijde kan de jaarlijkse toevoeging aan de Reserve Jubileum 
vervallen, nu deze Reserve met de voorgestelde extra toevoeging uit het resultaat
over 2018 een voldoende hoog niveau heeft bereikt. 

Voor ons verenigingsblad Haagwinde krijgen wij te maken met een toename van 
de kosten met ca. € 900 als gevolg van de verhoging van het lage btw-tarief naar 
9%. Ook stijgen de tarieven van de postverzending. Daarnaast is het bij sommige 
edities van Haagwinde gewenst deze geheel in kleur te vervaardigen in plaats 
van de gebruikelijke 50% kleur/50% zwart-wit. Dit leidt tot hogere drukkosten. 
Tevens bekijken wij de mogelijkheid van een milieu-vriendelijkere verpakking 
van Haagwinde, wat echter beduidend duurder is. 
Doordat er in de afgelopen jaren door vermindering van de oplage enige ruimte 
is ontstaan tussen begroting en werkelijke uitgaven kan een deel van deze extra 
kosten daarmee worden opgevangen en stellen wij een beperkte verhoging voor 
van het voor Haagwinde begrote bedrag met € 1.000 tot € 34.500.

Daarnaast wordt een aanpassing voorgesteld voor de post Website. Naast 
uitgaven voor redactiewerkzaamheden en ‘hosting’, tezamen ca. € 2.500, worden
hieruit kosten bestreden voor technische werkzaamheden aan de website van 
gemiddeld eveneens ca. € 2.500 per jaar. De AVN-website is gebouwd op een 
technisch systeem, dat inmiddels als verouderd moet worden beschouwd. Het 
bestuur heeft daarom besloten tot een volledige technische vernieuwing met 
gebruikmaking van het momenteel meest gebruikte systeem ‘WordPress’, dat 
betere gebruiksmogelijkheden biedt en waarbij het ook gemakkelijker wordt 
toekomstige wijzigingen en toevoegingen in de website uit te voeren. In verband 
met deze ombouw zullen de kosten voor technische werkzaamheden dit jaar 
toenemen tot  ca. € 4.500. Derhalve stellen wij voor 2019 een verhoging van de 
post Website voor met € 2.000 tot € 7.000.

Aan de inkomstenkant handhaven wij het begrote bedrag voor Contributies en 
donaties ongewijzigd op € 48.000. 
Gezien de immer verder dalende rentevergoeding op de spaarrekeningen 
vermelden wij de post Interest in de begroting nog slechts als ‘pro memorie’.

De begroting sluit aldus met een tekort van € 2.900. Gezien de goede 
vermogenspositie van de vereniging acht het bestuur dit acceptabel en stelt het u
voor met deze begroting in te stemmen.

De minimum contributie is voor 2019 gehandhaafd op € 10,- voor een hoofdlid 
en € 2,50 voor een medelid. Voorgesteld wordt deze bedragen ook voor 2020 
ongewijzigd te laten.

Voor de goede orde wordt tevens uw instemming gevraagd om in 2020 tot aan 
de in dat jaar te houden ALV uitgaven te kunnen doen op de voet van de 
begroting over 2019.
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