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JAARREKENING 2006 EN BEGROTING 2007 
HUURDERSBELANGEN VERENIGING MIJNDENHOF  

OPGERICHT 16 JANUARI 2006 
 
Begroting 2006: 
 
De begroting 2005 was de eerste formele begroting van de HBV Mijndenhof. 
Voor wat de inkomsten betreft kon er toentertijd al een reële schatting gemaakt worden van de 
posten bijdragen leden en bijdragen Vesteda. 
 
Voor wat betreft de uitgaven was het toentertijd voor de meeste posten nog een schatting wat 
de werkelijke uitgaven zouden worden aangezien daar nog geen ervaring mee was. 
 
Jaarrekening 2006: 
 
De jaarrekening is gemaakt op kasbasis wat zoveel wil zeggen dat alleen de werkelijk 
betaalde inkomsten en uitgaven verantwoord zijn. 
Indien er nog nakomende kosten komen uit het jaar 2006 zoals de “Bijdrage aan Vesteda 
Platform” worden deze verantwoord in 2007. 
 
De jaarrekening laat een positief saldo zien van € 618,76. 
 
De inkomsten zijn conform de begroting 2006. Alle leden hebben hun bijdrage ad € 5,- 
betaald. De bijdrage van Vesteda is ook conform begroting ontvangen ad € 595,-. 
 
Voor wat betreft de uitgaven is dat deze lager zijn uitgevallen dan begroot was. 
Redenen hiervan zijn: 

- De contributie aan de Woonbond is lager uitgevallen dan begroot 
- Idem voor wat betreft de organisatie van de leden vergadering 
- Meerkosten zijn er gemaakt voor wat betreft de aanschaf van Girotel ad € 3,50 per 

maand 
- Van de post deskundigheid is dit jaar geen gebruik gemaakt. Verwacht wordt de 

komende jaren dat dit nog wel benodigd is 
- Voor wat betreft de overige kosten zoals “Productie nieuwsbrief”, “Repro-en 

secretariële kosten en porti” en vergaderkosten bestuur” kan gesteld worden dat deze 
gedeeltelijk lager zijn uitgevallen enerzijds door minder kosten anderzijds doordat er 
een aantal kosten voor eigen rekening zijn genomen. 

 
Al met al kan gesteld worden dat het jaar financieel positief afgesloten wordt. 
 
Balans: 
 
Het saldo van de Postbank sluit per 31-12-2006 op € 618.76 wat tegelijkertijd ook het “Eigen 
Vermogen” is van de HBV. 
 
Voorgesteld wordt om dit “Eigen Vermogen”in de toekomst te gebruiken voor eventueel de 
volgende posten: 

- Extra inhuur specialisten 
- Het organiseren van buurtactiviteiten 
- Eventuele een bijdrage van de HBV aan veiligheidsvoorzieningen in de buurt 
- Het investeren in de verbetering van de leefbaarheid van de buurt 
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JAARREKENING 2006 EN BEGROTING 2007 
HUURDERSBELANGEN VERENIGING MIJNDENHOF  

OPGERICHT 16 JANUARI 2006 
 
Begroting 2007: 
 
Voorgesteld wordt om de contributie van de leden te handhaven op € 5,- 
 
Voor wat betreft de inkomsten zijn deze opgenomen conform de realisatie van de jaarrekening 
2006 ervan uitgaande dat het ledental stabiel blijft. 
 
De uitgaven geprognosticeerd op basis van de meer bekende cijfers vanuit 2006. 
Opgenomen is een post “Onvoorzien”van € 483,-.  
 
Het beleid bij deze begroting is dat er indien er wederom een positief saldo ontstaat er ook in 
2007 een vermeerdering ontstaat van het “Eigen vermogen”. 
Voor wat betreft de bestemming hiervan zie de voorstellen bij het hoofdstuk “Balans” 
hierboven 
 
Jaarrekening 2006 en begroting 2007      
      
 Begroting 2006 Begroting 2006 Begroting 2006 Jaarrekening  Begroting  
Inkomsten Aantal EenhedenTotaal  2006 2007 
      
Bijdrage van de leden 80  €                   5.00  €            400.00   €           400.00   €    400.00  
Bijdrage van Vesteda 109 5  €            545.00   €           545.00   €    545.00  
Tegemoetkoming Vesteda voor Platform    €              50.00   €             50.00   €      50.00  
      
      

Inkomsten totaal    €            995.00   €           995.00   €    995.00  

      
      
Bijdrage aan Vesteda Platform    €              50.00    €      50.00  
Contributie Woonbond    €            275.80   €           149.40   €    200.00  
Organisatie Algemene ledenvergadering    €            200.00   €             99.20   €    200.00  
Inrichting en onderhoud website  PM    
Huur van de website hosting en e-mail    €            100.00   €             34.99   €    100.00  
Nieuwsbrief produktie (3x)    €              60.00   €             22.20   €      60.00  
Deskundigheid    €            120.00    €    150.00  
Repro-en secretariële kosten en porti    €              70.00   €             29.45   €      70.00  
Vergaderkosten bestuur    €              90.00   €             20.00   €      90.00  
Post onvoorzien    €              29.20    €    483.00  
Girotel     €             21.00   €      42.00  
Saldo winst 2006     €           618.76   
      

Uitgaven totaal    €            995.00   €           995.00   €    995.00  

      
Balans      
 Debet   Credit  
      

Postbank  €            618.76  
Eigen 
Vermogen  €           618.76   

 


