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Toelichting op het financieel verslag 2018: 

 

Resultatenrekening 

Het boekjaar 2018 van de vereniging werd met een bescheiden positief saldo ad € 877,30 afgesloten.  

Dit wordt met name veroorzaakt door de vele gulle bijdragen van veel leden [2], die meer dan de basiscontributie ad 
€ 10,-- bijdroegen.  

De Verkoop producten [4] bevat ook de opbrengst van de Statiegeld acties bij Jumbo en RenkumPlus.  

De Diverse Inkomsten [5] behelst een gift van de Duoshop te Doorwerth voor gratis lidmaatschappen van nieuwe 
leden. 

Dat de post Juridische Zaken [7] onder de begroting blijft is veroorzaakt door een twee-malige boete-uitbetaling van 
de gemeente Renkum aan ons ad € 501, --.  Voor het komend jaar verwachten wij meer kosten voor juridische 
bijstand, o.a. i.v.m. de kwestie Geelkerkenkamp. 

Voor de jaarvergadering in 2019 wordt naar een goedkopere oplossing dan die van afgelopen jaar gezocht [9]. 

Doordat meer per email met de leden gecommuniceerd kan worden vallen de secretariaatskosten (postzegels!) 
aanzienlijk lager uit [10]. 

Website [12] en de Public Relations [15] vragen voortdurend aandacht en inzet ook van buiten de vereniging. T.a.v. 
de PR vormden een geschonken bank in Wolfheze, drukwerk voor folders en een herbruikbare stand de grootste 
posten. 

Balans 

De reserve voor proceskosten [Fonds Juridische zaken] hebben we gelukkig nog niet aan hoeven spreken. Verder is 
ten opzichte van het vorig boekjaar alleen het kleine positieve resultaat ad € 877,30 aan de Algemene Reserve 
toegevoegd. 

Bezittingen 

Tot de materiële bezittingen aan het eind van het boekjaar behoren de in 2017 voor € 549,- aangeschafte beamer, 
vensterenveloppen en een kleine voorraad aan PR-materiaal. 

Begroting 

Voor de begroting is nagenoeg geheel uitgegaan van de in 2018 gerealiseerde cijfers. Voor de 
contributieopbrengsten verwachten wij een lager bedrag door het overgaan op automatische incasso. Dit wordt 
echter deels gecompenseerd door het recent toegenomen ledental. 

 


