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Financieel verslag 2019
Begroting
2019
Inkomsten
Subsidie Gemeente Ermelo
Bijdrage kerken
Bijdrage fondsen w.o. Oranje Fonds
Giften
Bijdragen deelnemers
Sponsoring bedrijven

2020

€ 9.100,00
€ 3.500,00
€ 350,00
€ 750,00
€ 1.300,00
€ 100,00

€ 9.100,00
€ 3.500,00
€ 250,00
€ 900,00
€ 1.300,00
€ 100,00

€ 5,00

€ 5,00

€ 15.105,00

€ 15.155,00

Uitgaven exploitatie
Huur accommodatie Parasol

€ 9.600,00

€ 9.600,00

Inrichting
PR

€ 250,00
€ 1.600,00

€ 150,00
€ 900,00

Porti en kantoorkosten
Levensmiddelen w.o. maaltijden

€ 200,00
€ 1.500,00

€ 200,00
€ 1.650,00

Activiteiten w.o. Burendag
Kosten afvalverwerking
Deskundigheidsbevordering
Verzekeringen
Vergader- en representatiekosten
Bankkosten
Website/internet

€ 900,00
€ 250,00
€ 50,00
€ 30,00
€ 1.000,00
€ 130,00
€ 100,00

€ 1.000,00
€ 300,00
€ 50,00
€ 30,00
€ 1.000,00
€ 130,00
€ 100,00

€ 200,00

€ 200,00

€ 15.810,00
-/- € 705,00

€ 15.310,00
-/- € 155,00

€ 15.105,00

€ 15.155,00

Rente spaarrekening
Totaal inkomsten

Onvoorzien
Totaal kosten
Resultaat

Balans per 31 december 2019
Debet

€ 16.064,38
€ 332,05
€ 16.396,43

Reserve per 31-12-2018
Resultaat 2019
Reserve t/m 31-12-2019
Kas
RABO betaalrekening
RABO Spaarrekening

€ 278,90
€ 5.178,27
€ 10.939,26

Vordering Gemeente Ermelo
Voorziening

€ 13.400,29
€ 13.400,29
€ 29.796,72

Resultatenberekening

Credit

2018

€ 29.796,72

2019

Inkomsten
Subsidie Gemeente Ermelo
Bijdrage kerken
Bijdrage fondsen
Giften
Bijdragen deelnemers activiteiten
Bijdragen deelnemers maaltijden
Rente spaarrekening
Sponsoring
Totaal inkomsten

€ 9.094,00
€ 3.924,35
€ 350,00
€ 1.901,45
€ 422,50
€ 694,00
€ 2,34
€ 0,00
€ 16.388.64

€ 9.100,00
€ 3.882,30
€ 265,00
€ 1.066,00
€ 483,50
€ 1.057,00
€ 1,09
€ 112,50
€ 15.967,39

Uitgaven exploitatie
Huur accommodatie Parasol
Inrichting
Afvalverwerking
PR
Porti en kantoorkosten
Levensmiddelen w.o. maaltijden
Activiteiten
Kosten Burendag
Verzekeringen
Vergader- en representatiekosten
Bankkosten
Website/internet
Totaal kosten
Resultaat

€ 9.594,00
€ 169.41
€ 216,21
€ 1.703,70
€ 202,02
€ 1.878,08
€ 632,48
€ 322.93
€ 25,15
€ 1.811,82
€ 120,33
€ 81,66
€ 16.757.79

-/- € 369,15

€ 9.594,05
€ 105,98
€ 252,05
€ 1.076,77
€ 167,36
€ 1.744,31
€ 697,66
€ 376,36
€ 26,42
€ 1.393,39
€ 119,33
€ 81,66
€ 15.635,34
€ 332,05

€ 16.388.64

€ 15.967,39

Toelichting op het financieel verslag 2019.
Een financieel overzicht met in de resultatenberekening geen rode cijfers; dat
geeft de penningmeester een goed gevoel.
Dat geldt dan echter niet voor zijn verrichtingen in het afgelopen jaar, maar
voor de mensen, die het hele jaar de Parasol hebben bevolkt! De vrijwilligers,
die de sfeer tijdens de inloopochtenden en -middagen zo lieten zijn, dat men
zich er thuis voelde en die op vrijdagmorgens heel wat mooie resultaten
lieten ontstaan; de boulers, die op donderdag extra hielpen de fooienpot te
spekken; en zeker ook de koks, die voortreffelijke maaltijden bereidden voor
minder geld, dan de (kleine) bijdragen, die de tevreden eetgasten bijdroegen.
En daarbij mochten we ook nu weer rekenen met de financiële bijdragen en
de collecteopbrengsten van de kerken en van het Oranjefonds.
Een extra vermelding van Progressief Ermelo, dat een deel van haar
jubileumcadeau aan ons afstond, en ook de giften van bezoekers, is zeker op
zijn plaats.
Omdat we niet meer elke maand een advertentie plaatsten, maar één keer
door heel Ermelo-West een flyeractie hielden, is de post PR heel wat lager
uitgevallen dan begroot!
En nu het volgende jaar:
Er is in september weer een jubileum te vieren en hopelijk zijn er nog geen
verhuiskosten; maar met het niet aflatende enthousiasme van onze
vrijwilligers en de reserve, die we nog hebben, kunnen we 2020 zeker met
vertrouwen tegemoet zien!
Wim van der Ven, penningmeester.
Januari 2020.

