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Begroting 2018, voorstel 

 

Toelichting 

De begroting voor 2018 is anders opgezet dan voorgaande jaren. Een aantal kleinere posten is 

samengevoegd. 

Vorig jaar is al aangekondigd dat we de contributie gaan verhogen. Waar is dat voor nodig? We willen goede 

sprekers voor onze lezingen en merken dat sommigen meer vragen dan we toen nu toe betaalden. We willen 

de mogelijkheid hebben een extra of een dikkere Voetnoot uit te geven en ruimte om nieuwe initiatieven 

mogelijk te maken.   

We stellen de volgende aanpassing voor: 

• De basiscontributie gaat naar € 17,50 per jaar. Velen maken al wat extra over en we hopen dat ze 

dat blijven doen, 

• Voor leden die de Voetnoten en Nieuwsbrieven per post ontvangen wordt de contributie € 20 per 

jaar. Ook zijn er nu al veel postleden die wat extra overmaken, graag voortzetting van deze goede 

gewoonte! 

De vergadering wordt gevraagd akkoord te gaan met deze verhoging. 

In 2017 is een post opgenomen voor aanpassing van de website. Hoewel er druk aan gewerkt is zijn er nog 

geen uitgaven voor gedaan. Dit jaar is deze post weer opgenomen, maar nu met een ander titel: ICT. 

Het verschil in lasten en baten van € 300 bij “Excursies” is te verklaren door de gratis fietstocht. Twee jaar in 

het water gevallen. We gaan ervan uit dat het dit jaar “driemaal is scheepsrecht” is. 

De vrijwilligersattentie voor de bezorgers wordt om het jaar door ons betaald. De andere jaren zijn de 

Vrienden van het Elisabeth Weeshuis zo goed de kosten voor hun rekening te nemen. 

Het negatieve saldo wordt voornamelijk verklaard door de investering in de nieuwe opzet van de website. 

Nieuwe opzet

lasten baten lasten baten

Ontvangen contributies 12.396,50€    14.000€         

Donaties 4.853,75€       4.500€           

Donaties derden -€                 

Voetnoten 9.102,81€             4.083,60€       6.000€           

Nieuwsbrieven 845,93€                 850€               

Lezingen 3.412,88€             4.000€           

Excursies 2.611,00€             2.530,15€       4.500€           4.200€           

Bibliotheek 65,92€                   100€               

Werkgroepen/vrijwiligers 650€               

Bestuurskosten 1.264,95€             950€               

Diversen w.o bankkosten 232,29€                 59,04€            250,00€         

Vrijwilligersattentie 364,50€                 -€                

ICT 4.500€           

Verzendkosten 1.378,00€             66,80€            1.250€           

Hazendonkpublicatiefonds 1.000,00€             1.000€           

Culemborg700jaar 1.000,00€             1.000€           

Saldo boekjaar 2.711,56€             2.350,00€      

TO TAAL 23.989,84€           23.989,84€    25.050€         25.050€         
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