
Algemeen: 
De jaarrekening 2011 is conform het voorgaande jaar gemaakt op kasbasis wat zoveel wil zeggen dat 
alleen de werkelijk ontvangen inkomsten en betaalde uitgaven verantwoord zijn. 
Indien er nog nakomende inkomsten c.q. kosten komen uit voorgaande jaren worden deze 
verantwoord in 2012. 
 
Leden: 
Het aantal leden per 31-12-2011 bedroeg 78 waarvan € 311,- aan contributie is ontvangen. Hieruit 
blijkt dat het merendeel van de leden contributie betaald. Er is ook een deel van de contributie van 
vorige jaren betaald. 
 
Verlies en Winst 2011: 
Inkomsten: 
De inkomsten waren begroot op € 300,- De realisatie is uitgekomen op € 311,- 
Indien er nog betalingen binnenkomen betreffende 2011 worden deze verantwoord in het jaar 2012. 
De bijdrage van Vesteda ad € 545, - is door Vesteda conform de hoogte van de jaren daarvoor betaald. 
Daarbij heeft Vesteda de gehele bijdrage en vanaf 2011 de contributie van de woonbond ad. €100,00 
In 2011 zijn de gelden voor een gedeelte op rente gezet wat een rente heeft opgeleverd van € 12,78. 
 
Uitgaven: 
Voor wat betreft de uitgaven zijn deze conform de begroting. Voor de BBQ ivm het 5 jarig bestaan 
van de vereniging is er € 459,69 euro uit het eigen vermogen gebruikt.  
 
Saldo Winst/ Verlies: 
De jaarrekening van 2011 laat een negatief saldo zien van € 493,50 dit door de BBQ ter ere van het 5 
jarige bestaan van de vereniging. En de betaling voor de website a € 79,97 dit is voor de jaren 2010-
2011 en 2012.  
 
Balans 2011: 
Het saldo van de ING sluit per 31-12-2011 op € 753,48 
 
Voorgesteld wordt om dit “Eigen Vermogen”in de toekomst te gebruiken voor eventuele uitgaven 
voor wat betreft de volgende posten: 

• Het inhuren van specialisten. 
• Het laten maken van een zogenaamde energiescan van de woningen van Vesteda. 
• Het organiseren van buurtactiviteiten in de toekomst. 
• Eventuele bijdrage van de HBV aan veiligheidsvoorzieningen in de buurt. 
• Het investeren in de verbetering van de leefbaarheid van de buurt. 

 
 
Begroting 2011: 
 
Voorgesteld wordt om de contributie van de leden te handhaven op € 5, - 
 
Voor wat betreft de inkomsten wordt er dit jaar gestreefd naar € 390, - ( 78 leden à € 5, - contributie). 
 
De uitgaven zijn geprognosticeerd op basis van de cijfers vanuit 2011. 
 
Het beleid bij deze begroting is dat er een neutraal saldo is. 
 
 
 
 



 
 
 
Jaarrekening 2011 en begroting 2012           
            

  Leden Contr. Begroting Jaarrekening  Begroting 
Inkomsten     2011 2011 2012 
            
Bijdrage van de leden 78  €  5,00   €     300,00   €          311,00   €     390,00  
Bijdrage van Vesteda 109  €  5,00   €     545,00   €          545,00   €     545,00  
Tegemoetkoming Vesteda voor Platform      €       50,00   €            50,00   €     100,00  
Renteontvangsten      €       20,00   €            12,78   €       10,00  
Tegemoetkoming contributie woonbond      €     100,00   €          250,00   €     200,00  
            

Inkomsten totaal      €  1.015,00   €       1.168,78   €  1.245,00  
            

Uitgaven           
Bijdrage aan Vesteda Platform      €       50,00   €            50,00   €     100,00  
Contributie Woonbond      €     100,00   €          250,00   €     200,00  
Organisatie Algemene ledenvergadering      €     220,00   €          198,75   €     220,00  
Huur website       €       50,00   €            79,97   €            -    
Nieuwsbrief productie (3x)      €       60,00   €            73,19   €       75,00  
Deskundigheid      €     200,00   €          150,00   €     260,00  
Repro- en secretariële kosten en porti      €     300,00   €          310,00   €     300,00  
Bestuurskosten           
Lampen brandgangen           
Voorbeeld materiaal           
Girotel/kosten betalingsverkeer      €       90,00   €            90,68   €       90,00  
Buurtfeest HBV      €     500,00   €          459,69   - 
            

Uitgaven totaal      €  1.570,00   €       1.662,28   €  1.245,00  
            
Saldo winst /verlies      €     555,00   €          493,50   €       0,00  
            
            
Saldo ING 31-12-2011      €     1125,32  €         753,48   

 


