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LASTEN Resultaat Begroting Resultaat BEGROTING

2013 2014 2014 2015

Kantoor

Huur Badhuisstraat 2.400         2.400        2.400           2.400         

Diverse kantoorkosten 1.611         2.000        1.871           2.000         
Declaraties/Repres. 1.539         1.750        1.852           1.750         
Subtotaal 5.550         6.150        6.123           6.150         

Leden

Ledenadmin./Contrib.kst./Jaarverg. 4.329 4.000        3.640           4.000         
Betaalde excursies 1.116

Ledenwerving/PR 993 5.000        1.998           -             

Reservering Ledenwerving/PR 28.250       

Reservering jubileum 2011/2012 600

Reservering jubileum 2016 1.500 1.500        1.500           1.500         
Subtotaal 8.537         10.500      7.138           33.750       

Media

Haagwinde drukkosten 7.020         7.250        6.824           7.000         

Hw. verzendkosten 7.764         8.250        7.847           8.250         

Hw. redaktie/journalistiek/layout 18.190       18.250      18.190         18.250       
Subtotaal Haagwinde 32.974      33.750      32.860        33.500       

Website 4.475         5.000        4.755           5.000         
Subtotaal 37.449       38.750      37.615         38.500       

Projecten en Procedures

Reservering projecten en procedures -            4.000        4.000           -             
Extra reservering proj. en proced. 4.000         6.500           
Subtotaal 4.000         4.000        10.500         -             

TOTAAL LASTEN 55.536       59.400      61.376         78.400       

BATEN

Contributies & donaties 51.047       48.000      49.713         48.000       

Legaten/Giften 8.600        8.602           28.250       
Subsidies jubileum 600            
Betaalde excursies 1.100         

Inkomsten Haagwinde 100             

Interest 3.233         3.000        2.695           2.000         

Overige baten 428            316             

TOTAAL BATEN 56.408       59.600      61.427         78.250       

RESULTAAT 871            + 200           + 51               + 150            ―
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TOELICHTING BIJ DE BEGROTING VOOR 2015 
 
 
Voor het jaar 2015 houden wij opnieuw rekening met een lager niveau van de ‘vaste’ 
inkomsten uit contributies en rente. Nu de ontvangen contributies in 2014 de voor dat 
jaar begrote € 48.000 nog wel ruim te boven gingen, menen wij de begroting voor het 
lopende jaar op dit zelfde niveau te kunnen handhaven. Het bedrag van de begrote 
rentebaten dient wel te worden verlaagd naar € 2.000.  
 
Daarnaast is onze vereniging wederom een erfstelling ten deel gevallen. Wij maakten 
hier vorig jaar al melding van, echter stond toen het ons toekomende bedrag nog niet 
vast. Inmiddels is dit bedrag bepaald op € 28.250 en in het eerst kwartaal aan ons 
uitgekeerd, waarmee het als een vaststaande inkomst in de begroting voor dit jaar kan 
worden opgenomen. 
Het bestuur stelt voor dit gehele bedrag in principe beschikbaar te houden voor 
ledenwervingsactiviteiten. Administratief wordt dit verwerkt door een nieuwe Reserve 
Ledenwerving/PR te creëren. Hieruit kunnen dan in de komende jaren de voor deze 
activiteiten benodigde gelden worden opgenomen. Daarmee komt tevens de noodzaak 
voor het jaarlijks in de begroting voor Ledenwerving/PR  opgevoerde bedrag van 
€ 5.000 te vervallen. 
 
Zoals al in de Toelichting bij de jaarcijfers 2014 aangegeven, kan door de voorgestelde 
toevoegingen aan de Reserve Projecten en Procedures uit het resultaat over 2014 een 
verdere toevoeging aan deze reserve in 2015 achterwege blijven. 
Voor het overige wijkt de begroting voor 2015, behoudens een kleine verlaging van het 
bedrag voor drukkosten van Haagwinde wegens de lagere oplage, niet af van die van het 
vorige jaar. 
 
De begroting sluit met een gering tekort van € 150.  Het bestuur stelt u voor met deze 
begroting in te stemmen. 
 
Voor de goede orde wordt tevens uw instemming gevraagd om in 2016 tot aan de in dat 
jaar te houden ALV uitgaven te kunnen doen op de voet van de begroting over 2015. 
 
De minimum contributie is voor 2015 gehandhaafd op € 10,- voor een hoofdlid en € 2,50 
voor een medelid. Gezien de dalende inkomsten zou een verhoging van de minimum 
contributie overwogen kunnen worden. Echter, veel leden doneren op vrijwillige basis al 
een hoger bedrag, terwijl andere een verhoging mogelijk toch als bezwaarlijk zullen 
ervaren. Het bestuur betwijfelt dan ook of een verhoging van de minimum contributie 
per saldo tot een gunstig resultaat zal leiden en stelt daarom voor de bedragen ook voor 
2016 ongewijzigd te laten. 
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