
 



Toelichting bij de Jaarcijfers Vereniging Vijf Dorpen in ’t Groen 2015 en begroting 2016  
 

De jaarcijfers 2015 en begroting 2016 worden hierbij gepresenteerd. Zoals blijkt zijn de contributie-
inkomsten sterk gestegen. De inschatting voor achterstallige contributie inning 2015 is uitgekomen. Er 
is ruim 750 euro ontvangen. Ook voor 2016 houden wij nog rekening met een groep “late” betalingen 
van de contributie 2015. Deze is wel kleiner dan in 2015. Overigens danken wij alle leden hartelijk, die 
een extra bedrag hebben overgemaakt. Ook zijn wij zeer erkentelijk voor de donatie van bijna 119 
euro van de Stichting A50DB die vrijkwam door het opheffen van deze stichting. 
 
Het ledental is per 31-12-2015 in totaal 436 leden. Daarmee zijn we met ruim 75 leden gegroeid. 
 
Toelichting bij de jaarcijfers (per punt)  
(1) De Jaarvergadering in het voorjaar is de centrale vergadering. (geen herfstvergadering meer na 
2013).  
 
(2) De onttrekking aan reserve Gelders Archief is betaald. Geen extra kosten gemaakt 2015 en niet 
begroot 2016 
 
(3) Hogere kosten door actieve benadering burgers en Acceptgiro-documenten 
 
(4) Proceskosten in 2016 betreffen mogelijk: paramotors, geelkerkenkamp, tuin de lage oorsprong  
 
(5) Meer kleinschalige informatiebijeenkomsten op locatie in de dorpen  
 
(6) Kosten ivm Rechtszaken over 2015 betreffen inhoudelijk en juridisch advies 2635,44 en ook kosten 
voor zaken bij de Raad van State - 1369,95. We hebben deze deels (2611,04) vergoed gekregen door 
de Gemeente Renkum.  
 
(7) Begin 2015 hebben we samen met de Stichting voor Heemkunde Renkum een aanvraag gedaan bij 
de Stichting CITER voor een bijdrage in de kosten van een gezamenlijke laptop, fotocamera en 
scanner. Beide organisaties gebruiken deze actief voor hun werkzaamheden. Citer heeft tot onze grote 
vreugde ingestemd met een bijdrage van 1.750 euro. Daarvoor zijn gekocht: Laptop 465,85, Foto-
Videocamera 974,99, Scanner 269,00 en kabels-geheugen 40,16. In totaal daarmee 1.750 euro. We 
hebben er voor gekozen om de fotocamera fysiek bij een Vijfdorpen bestuurslid te bewaren en 
scanner en laptop bij Heemkunde (HDR). We kiezen ervoor om ze niet op de balans te zetten  
 
8) We gaan diverse extra activiteiten organiseren (projectgericht, straat-buurtgericht, evenementen 
etc in 2016 om het ledental verder te vergroten met 75 leden. Hierdoor is een extra contributie te 
verwachten van minimaal 750 euro in 2016.  
 
9) Maart 2018 vieren wij een lustrum. Nadere invulling van activiteiten zal medio 2017 plaatsvinden. 
We reserveren alvast 1.000 euro. Daarnaast hebben we al enkele jaren de posten projecten en 
algemene reserve op de balans staan. Het idee is om in 2016 en 2017 actief projecten te gaan 
oppakken die passen binnen de doelstellingen van Vijfdorpen. Nadere informatie tijdens de komende 
jaarvergadering. De algemene reserve zien we tot 10.000 euro als een ijzeren reserve die de toekomst 
van onze vereniging in de komende decennia kan zekerstellen. Het overige zetten wij in indien er zich 
onverwachte zaken aandienen.  
 
Projecten worden uiteraard zoveel mogelijk uitgevoerd door ook gebruik te maken van externe 
“potjes” en cofinanciering.  
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