FINANCIEEL VERSLAG 2019 t/m 2021.
Inkomsten en uitgaven.
In 2019 – dus vóór Corona – hebben we nog het gebruikelijke jaarprogramma van onze
Buurtvereniging kunnen doen. In dat jaar hebben we ook de achterstanden bij de innning van de
contributies over 2018 en 2019 kunnen wegwerken. Dat betekent, dat het jaar 2019 financieel met
een positief resultaat van ca. € 900 werd afgesloten.
In 2020 we door de Corona-maatregelen maar een beperkt programma kunnen doen. Mede dankzij
een financiële bijdrage van de Wijkcommissie Hoge Akkers hebben we het jaar met een positief
resultaat van ca. € 640 kunnen afsluiten.
Ook in 2021 hadden we nog te maken met Corona-maatregelen en zijn er ook maar enkele
activiteiten doorgegaan. Mede gelet op onze riante vermogenspositie en het beperkte
jaarprogramma in 2021 heeft het bestuur toen besloten om over 2021 geen contributie te innen.
Ook in 2021 hebben we een financiële bijdrage van de Wijkcommissie Hoge Akkers ontvangen.
We hebben het jaar afgesloten met een negatief resultaat van ca. € 775.
Uiteraard zijn de financiële jaarverslagen voor iedereen ter inzage.
Vermogen en ledenaantallen.
Aan het eind van 2021 hebben we een – ruim – eigen vermogen van ca. € 4.560.
In totaal zijn er dan ca. 108 adressen in de buurt lid van de vereniging, oftewel ca. 270 betalende
leden.
In 2022 willen we weer ‘normaal’ de contributie gaan innen. De leden die – vaak via automatische
overschrijving – in 2021 contributie betaald hebben, zullen geen contributie 2022 hoeven te betalen.
Bericht hierover komt in het najaar.
Begroting 2022.
Door het bestuur is een voorstel gemaakt voor het jaarprogramma 2022. Zie bijlage.
Hierbij is ook de begroting 2022 vermeld. Er wordt een exploitatietekort van ca. € 465 verwacht.
Kascommissie.
De genoemde drie boekjaren zijn gecontroleerd door de Kascontrole Commissie bestaande uit Marc
ten Holter en Rogier van Rosmalen. Onze hartelijke dank hiervoor!
Graag roept het bestuur nieuwe kandidaten op voor deze commissie.
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