Financieel jaaroverzicht 2018: balans + jaarrekening
Han van Rozelaar, penningmeester

Balans 2018
Activa

Passiva

Middelen bank

1746,90

Spaarrekening

926,24

Eigen vermogen
Winst/saldo

2528,33
144,81

_________________________________________________________________________
Totaal

2673,14

2673,14

Inkomsten en uitgaven
Inkomsten
Saldo bank

Uitgaven
1746,90

Voorjaarsbijeenkomst

122,50

Contributie bank

357,-

Web provider

35,56

Contributie cash

870,-

Kantoor

62,30

Contributie incasso

942,-

Jaarboek

1036,27

Bijdrage excursie

220,-

Postzegels

257,-

Sponsor excursie

100,-

Excursie bestuur

310,97

Verkoop boekjes

50,-

Aankoop boekje

12,50

Sponsor

50,-

Bestuursvergaderingen
Nieuwe laptop PC
Software
Nieuwsbrief

220,1229,60,50
341,36

Spreker najaarsbijeenkomst

50,-

Jubileum Oud Edam

50,-

Bloemenbonnen vrijwilligers

60,-

Najaarsbijeenkomst
Website provider

177,75
45,14

Bankkosten

120,24

Saldo

144,81

__________________________________________________________________________
Totaal

4335,90

4335,90

Toelichting jaarcijfers 2018
Zoals aangekondigd is dit jaar een nieuwe laptop aangeschaft. Aangezien besloten is om het in
één keer af te schrijven, slaat dat een aardig gat in de middelen. Ondanks dat is er een positief
saldo aan het eind van het jaar.
Op de spaarrekening staat na ontvangst van 19 cent rente nog een bedrag van € 926,24.
Er zijn nog wat achterstallige betalingen van leden te ontvangen. Deze incasso loopt, door ze op
te bellen.
Er zijn geen redenen om de contributie te verhogen, omdat de te verwachten inkomsten meer
dan volstaan voor 2019. Een heel gezond ledental van 260 zorgt ervoor dat wij vrolijk het
“nieuwe” jaar ingaan.
De leden die geen machtiging hebben afgegeven of deze hebben geblokkeerd, verzoek ik hierbij
om de contributie per bank over te maken (Bankrekening: zie colofon).
Voor leden buiten Warder of Oosthuizen, die het jaarboekje en de nieuwsbrief per post krijgen,
willen wij in verband met de sterk gestegen verzendkosten met ingang van volgend jaar de
bijdrage hierin verhogen naar € 5,00, zodat zij € 15,00 contributie per jaar betalen. In Warder en
Oosthuizen hoeven geen verzendkosten betaald te worden en bedraagt de contributie € 10,00.

