
 
Financieel verslag 2019 Vijf Dorpen in ’t Groen   Pagina 1  

  
Financieel verslag 2019 

 
              



 
Financieel verslag 2019 Vijf Dorpen in ’t Groen   Pagina 2  

Toelichting op het financieel verslag 2019: 

De boekhouding geschiedt volgens het kasstelsel, dat wil zeggen dat posten geboekt worden in het jaar van betaling 
of van ontvangst. 

Resultatenrekening 

Het boekjaar 2019 van de vereniging werd met een verlies ad € 2.611,70 afgesloten.  

Dit verlies wordt met name veroorzaakt door  

a. De gemaakte kosten voor juridische bijstand in vele zaken betreffende het handelen van de Gemeente 
Renkum; 

b. Het automatiseren en uitbesteden van de financiële- & ledenadministratie, benevens de automatische 
contributie-incasso. 

De contributie inkomsten [2] zijn zoals verwacht iets lager uitgevallen door de automatische incasso. Toch zijn er 
vele leden die een extra bijdrage overmaken. (De “officiële” contributie ad € 10,-- geeft een opbrengst van € 4.000 
bij circa 400 leden in 2019. Er resulteert dus aan extra donaties ca € 900,--) 

PS: Momenteel dekken de jaarlijkse contributie-inkomsten ad € 4.880,--  de “gewone exploitatiekosten van de 
vereniging ad € 5.696,--, zijnde de posten [6], [9], [10], [12], [14], [15]” niet meer volledig. Dit impliceert dat 
wij in de toekomst mogelijk tot een geringe contributieverhoging zullen moeten overgaan. De juridische 
ondersteuning wordt voorlopig voldaan vanuit de reserves, die in het verleden opgebouwd zijn. 

Met de royale ondersteuning van Bedrijfsvrienden [3] zijn we erg blij. 

De verkoop van drinkbekers met 5 Dorpen-logo [4] loopt nog steeds goed. 

De Diverse Inkomsten [5] behelzen voornamelijk de geslaagde Statiegeld-acties bij JUMBO-Doorwerth 

Onder de post Jaarvergadering [9] is ook de extra gehouden bijeenkomst i.v.m. de actie Valkenburglaan te 
Oosterbeek geboekt. Hopelijk kunnen we het komende jaar meer gebruik maken van de email der leden, waardoor 
drukkosten en porti verlaagd kunnen worden. 

Website [12] en de Public Relations [15] vragen voortdurend aandacht en inzet, ook professioneel van buiten de 
vereniging. Dit heeft wel geleid tot een verhoogde aanmelding van nieuwe leden. 

Balans 

De reserve voor proceskosten [Fonds Juridische zaken] hebben we gelukkig nog niet aan hoeven spreken, maar het 
ziet ernaar uit dat dit komend jaar helaas wel het geval zal moeten zijn. 

Verder is ten opzichte van het vorig boekjaar alleen het negatieve resultaat ad € 2.611,70 aan de Algemene Reserve 
onttrokken. 

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 van 2020 is nagenoeg geheel uitgegaan van de in 2019 gerealiseerde cijfers.  

Michiel Moerdijk, penningmeester 


