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2019  Realisering 

2018  
 Begroting 

2019   

   lasten  baten   lasten     baten   

         

   

   

   

   

 €          7.000   

 €             900   

 €          4.000   

 €          4.500   

 €             100   

 €             650   

 €          1.250   

 €             275   

 €             500   

 €          4.500   

€          1.400   

   

   

   

   

   

   

 €          1.000   

   

   

   

   

 €    15.750  

 €      5.850  

   

   

   

   

 €      4.200  

   

   

   

   

   

   

   

 €        450   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Ontvangen contributies      € 14.437,50   
Donaties      €   4.746,08   
Donaties derden      €            -     
Voetnoten  

 €   9.924,87    €   1.062,00   
Nieuwsbrieven  

 €   1.045,10      
Lezingen  

 €   2.281,45      
Excursies  

 €   1.931,00    €   2.096,00   
Bibliotheek  

 €       87,00    €       25,00   
Werkgroepen  

 €      356,10      
Bestuurskosten  

 €   1.286,03    €       34,04   
Diversen w.o. bankkosten  

 €      264,51    €         4,50   
Vrijwilligersattentie        
ICT  

 €            -        

Verzendkosten   €   1.360,63      

Kijkend naar Culemborg (KNC)   € 15.573,05    €   8.952,00   

KNC nog te betalen/ontvangen   € 16.492,89    €   4.501,15   

Bijdrage uit Hazendonkfonds      € 18.612,79   

Evenement 6 dec   €   6.007,36    €   3.750,00   

Evenement nog te betalen/ontvangen   €   2.746,70    €   1.250,00   

Bijdrage uit C700 fonds      €   3.754,06   
Hazendonk Publicatiefonds  

 €   1.000,00      
Culemborg700jaar  

 €   1.000,00      
Overige Debiteuren      €      145,00   
Crediteuren  

 €         7,00      

    € 61.363,69    € 63.370,12    €         26.075   €    26.250  

Saldo boekjaar   €   2.006,43       €             175     
TOTAAL  

 € 63.370,12    € 63.370,12    €         26.250   €    26.250  
  

Toelichting op de begroting 2019  



1. De contributie-inkomsten zijn gebaseerd op 900 leden.  

2. We gaan er bij de donaties vanuit dat vele leden gul meer overmaken dan de basiscontributie. 

We gaan de leden er op attenderen dat door periodiek schenken er een belastingvoordeel is. 

Als men voor minimaal 5 jaar vastlegt dat men een bepaald bedrag boven de basiscontributie 

schenkt, kan men dit altijd van de belasting aftrekken. Omdat Voet een culturele ANBI is (RSIN 

816046967) , mag men het af te trekken bedrag met 1,25 vermenigvuldigen.   

3. Er is voor donaties derden geen bedrag opgenomen. We gaan dit jaar wel onderzoeken of er 

extra inkomsten te generen zijn door niet projectgebonden donaties van derden.  

4. Na een jaar met extra uitgaven (Aai beur het dak op) en dikkere Voetnoten verwachten we 

weer drie uitgaven van de gebruikelijke dikte.  

5. Uitgegaan wordt van drie papieren Nieuwsbrieven.  

6. We onderzoeken of we minimaal eenmaal per jaar een bekende spreker kunnen inhuren. 

Herman Pleij is iedereen goed bevallen.  

7. De excursiewerkgroep is weer van plan drie excursies en een historische fietstocht te 

organiseren.  

8. Bibliotheek is standaard bedrag.  

9. Bedrag t.b.v. werkgroep Archeologie, Cartografie en leesgroep Kalkhoven en evt. andere.  

10. Bestuurskosten “as usual”. Hieronder vallen vele kleinere uitgaven.  

11. Spreekt voor zich.  

12. Om het jaar verzorgt Voet de attenties voor de vrijwilligers die de Voetnoten, nieuwsbrieven 

en uitnodigingen van de Vrienden van het Elisabeth Museum rondbrengen. Dit jaar is de beurt 

aan ons.  

13. Aanpassing website  en kosten ICT.  

14. Wij hebben bijna honderd leden die de uitgaven per post ontvangen. De standaardcontributie 

is voor deze leden iets hoger, €20, onvoldoende om de portokosten te dekken. MAAR, veel 

van deze leden maken meer dan deze € 20 over.  

15. We verwachten nog een aantal boeken “Kijkend naar Culemborg” te verkopen.  

21.  Voorgesteld wordt, zoals gebruikelijk, uit de begroting € 1.000 toe te voegen aan het 

Hazendonk publicatiefonds.   

  

  

  

  

  


