
TOELICHTING OP DE JAARREKENING 2020 EN DE BEGROTING 2021

Toelichting op de STAAT VAN BATEN EN LASTEN
De winst- en verliesrekening laat aan de uitgavenzijde een beeld zien van fors lagere uitgaven, zowel ten 
opzichte van het vorig boekjaar als ten opzichte van de begroting 2020. Dit is met name het gevolg van 
de coronabeperkingen waardoor in 2020 veel van de voorgenomen activiteiten geen doorgang konden vinden.
Zowel de ALV als de wijkborrel moesten helaas worden geannuleerd hetgeen er voor heeft gezorgd dat een
gereserveerd bedrag van € 2.600,00 niet is uitgegeven (dit bedrag is inclusief begrote notariskosten vanwege
de voorgenomen statutenwijziging). Omdat ook door de werkgroepen en het bestuur nauwelijks aanspraak 
is gedaan op de gereserveerde budgetten zien we ook op deze posten een onderbesteding van ruim € 1.200,00 
ten opzichte van van begroting. Aan de Werkgroep Pieterswijk is een bedrag van € 180,00 verleend als 
bijdrage in de kosten van hun juridische procedure tegen de komst van het mega-restaurant aan de Langebrug.
Bij de presentatie van de begroting 2020 is aangegeven dat er conservatief was begroot op de inkomsten uit
contributies, donaties en advertenties. Dankzij extra donaties, een stijging van het aantal leden en meer 
inkomsten uit advertenties dan begroot kon bijna € 1.400,00 aan extra inkomsten worden ingeboekt. Voor het
overige zijn de gemaakte kosten in lijn met de begroting.

Bestemming resultaat en toelichting op de balans
Bovenstaand gememoreerde lagere uitgaven en hogere inkomsten zorgen er uiteindelijk voor dat het
verenigingsjaar 2020 kan worden afgesloten met een postief resultaat van € 6.117,07. Het bestuur stelt de 
Ledenvergadering voor om hiervan een bedrag van  € 3.617,07 toe te voegen aan de Algemene Reserve van 
de vereniging en een extra bedrag van € 2.500,00 te reserveren voor de aankoop van een AED. 
De Algemene Reserve van de vereniging bedraagt door toevoeging van het hiervoor genoemde bedrag 
€ 8.192,50 per 31-12-2020. De totale bestemmingsreserve AED bedraagt per ultimo 2020 nu € 3.000,00. 

Toelichting op de BALANS
Het verenigingsjaar 2020 wordt afgesloten met een positief resultaat van € 6.117,07 hetgeen er voor zorgt 
dat de totale reserve van de vereniging inmiddels is opgelopen tot een bedrag van € 11.192,50.

Toelichting op de BEGROTING 2021
Als basis voor de begroting 2021 is gebruik gemaakt van de begroting 2020 waarbij de te verwachten 
inkomsten uit contributies, donaties, sponsoring en advertenties ook dit maal weer conservatief zijn begroot. 
Naar verwachting zullen de kosten in 2021 op de meeste posten gelijke tred houden met het uitgaven zoals die
in 2020 waren begroot, ervan uitgaande dat corona niet ook in 2021 roet in het eten gooit. In verband met de 
voorgenomen statutenwijziging is een bedrag aan te verwachten notariskosten van € 700,- doorgeschoven 
omdat deze pas in 2021 worden uitgegeven. Datzelfde geldt voor de bestuurskosten die, vanwege aandacht voor 
het (uitgestelde) vertrek van de heer Klaassen als bestuurslid, hoger uitvallen dan gebruikelijk.
De werkgroep Intern Parkeerpanel is inmiddels opgeheven, het budget van deze werkgroep is toegevoegd 
ten behoeve van een nader te bepalen werkgroep. De uitgaven per werkgroep zijn iets naar benenden bijgesteld. 
In 2021 viert de vereniging haar 50 jarig bestaan. Om hier aandacht aan te kunnen besteden wordt een bedrag 
gereserveerd van € 1.000,00. 
Onderhandelingen met de drukker hebben geresulteerd in een lagere prijs voor het drukwerk. Nieuw 
zijn de kosten voor het opmaken van de krant.

Vanwege het bovenstaande sluit deze begroting met een negatief resultaat van € 2.415,-. Het bestuur acht dit 
aanvaardbaar omdat dit bedrag ruimschoots gedekt  kan worden uit de reserves van de vereniging. 
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