
Financiële jaarcijfers 2019:

In de begroting voor 2019 was 2000 euro opgenomen voor juridisch advies, en was de contributie op 

50 euro gesteld om dat geld binnen te krijgen. Er is in 2019 echter maar 450 euro daadwerkelijk aan 

uitgegeven. Dit resulteert in een winst van ruim 1500 euro over het boekjaar 2019. 

De doelstelling van de vereniging is natuurlijk geen winst maken, maar het hebben van voldoende 

middelen om de initiatieven uit te voeren welke nodig zijn.

In de begroting voor 2020 is opnieuw 2000 euro opgenomen voor jurisch advies waar ten tijde van 

schrijven 726 euro van is uitgegeven. 

Het voorstel van het bestuur is om de contributie over 2020 (welke nog geïnd moet worden na de 

goedkeuring van deze cijfers) terug op 25 te zetten. 

Op deze manier gebruiken we de winst van 2019 voor het oorspronkelijke doel zonder jaar op jaar 

winst te blijven maken. Dit had in de cijfers gedaan kunnen worden door een reservering op te nemen,

en een balans op te maken waar dit in vastgelegd wordt. De penningmeester heeft ervoor gekozen 

om het simpel te houden en een verlies te begroten ter compensatie van de winst van 2019. 

Mocht het nodig worden dat er acties worden ondernomen welke niet binnen de huidige middelen 

passen dan zal het bestuur gefundeerd een apart verzoek doen aan de leden tot extra financiering.

De kascommissie bestaande uit de heren Broekema en Bogert hebben in oktober 2020 de boeken 

gecontroleerd. Zij concluderen:

“Het verslag geeft een waarheidsgetrouw beeld van de inkomsten en uitgaven van de vereniging. Wij 

verzoeken de vergadering de penningmeester decharge te verlenen voor het boekjaar 2019.”

De volledige jaarcijfers en verklaring van de kascommissie zal op de website www.bvwheredijk.nl 
gepubliceerd worden, mocht u vragen of bezwaar hebben hoort het bestuur dat graag van u voor 21 
november.

http://www.bvwheredijk.nl/


Financieel jaaroverzicht BVW 2019
Kosten 2016 2017 2018 2018 2019 2019 2020 Inkomsten 2016 2017 2018 2018 2019 2019 2020

begroting daadwerkelijk begroting daadwerkelijk begroting begroting daadwerkelijk begroting daadwerkelijk begroting
kosten voor vereniging
bankkosten € 128.04 € 125.88 € 128.00 € 122.87 € 128.00 € 145.31 € 150.00 contributie € 1,040.00 € 20.00 € 1,175.00 € 980.00 € 2,350.00 2500 1250
zorgcirkel koffie/thee € 49.50 € 50.00 € 84.80 € 100.00 € 0.00 € 300.00 (volgens datum overschrijving) (gebaseerd op 25 euro)
club welzijn zaalhuur € 10.00 € 10.00 € 15.00 € 15.00 € 0.00 € 100.00
website € 39.00 € 39.00 € 39.00 € 39.00 € 39.00 € 69.00 € 69.00
kantooratikelen € 125.08 € 75.00 € 0.00 € 50.00 € 0.00 € 50.00
kosten voor acties
diversen € 105.00 € 50.00
juridisch advies € 2,000.00 € 2,000.00 € 450.00 € 2,000.00
Veilige buurt actie € 14.95
diversen
te veel betaald H Broekema € 5.00 € 0.00
Teambuilding bestuur € 400.00 € 310.00 € 0.00
Presentjes names vereniging € 10.00 € 23.99 € 15.00 € 0.00 € 50.00
som € 346.54 € 289.96 € 2,302.00 € 285.66 € 2,747.00 € 989.26 € 2,769.00 € 1,040.00 € 20.00 € 1,175.00 € 980.00 € 2,350.00 € 2,500.00 € 1,250.00

winst/verlies € 693.46 -€ 269.96 -€ 1,127.00 € 2,064.34 -€ 247.00 € 1,510.74 -€ 1,519.00
Saldo 1-1 van bankjaaroverzicht € 2,147.53 € 2,840.99 € 2,571.03 € 3,265.37
Saldo 31-12 van bankjaaroverzicht € 2,840.99 € 2,571.03 € 3,265.37 4776.11

Check (1jan+ink-Kost) € 2,840.99 € 2,571.03 € 3,265.37 € 4,776.11

Verkort Financieel jaaroverzicht BVW 2019
Kosten 2018 2019 2020 Inkomsten 2018 2019 2020

begroting begroting
kosten voor vereniging € 261.67 € 214.31 € 669.00 contributie € 980.00 2500 1250
juridisch advies € 450.00 € 2,000.00
diversen € 23.99 € 324.95 € 100.00
som  €     285.66  €       989.26  €     2,769.00  €       980.00  €   2,500.00  €                1,250.00 
winst/verlies  €     694.34  €    1,510.74  €    -1,519.00 
Saldo 31-dec € 3,265.37 € 4,776.11




