Financiële toelichting van de penningmeester.

Deze toelichting gaat over het jaar 2018. Ik ben in april 2019 officieel gestart
als nieuwe penningmeester van Wij Putten. Ik heb dit werk van Arap-John
overgenomen.
Begroting 2018 en 2019
Tijdens de ALV van 29 september 2018 is de begroting van 2018 én die van 2019 vastgesteld. Het jaar 2019
wordt bij de jaarlijkse ALV van 2020 toegelicht.
Toelichting over 2018
Naast de geplande inkomsten zoals afdrachten, giften en contributies zijn ook de uitgaven begroot zoals
bijeenkomsten, eropaf, vaste kosten en de reservering t.b.v. de campagne van 2018. Het eerste deel van dat
jaar was de campagne nog vol in de aandacht en is er bijna € 5.000 uitgegeven aan campagnekosten. De
campagne was in 2017 begroot op € 12.530. In totaal is er uitgegeven aan de campagne in 2017-2018 een
bedrag van bijna € 14.500.
Er is uiteindelijk meer geld uitgegeven vanwege de aanschaf van de Wij Puttenkeet. Er kon geen tweedehands
keet gevonden worden. De verwachting is wel dat de keet ook de komende jaren ingezet blijft worden, dus is
dit een investering op de lange termijn.
De kascontrole heeft op woensdag 2 oktober jl. plaatsgevonden door Janette van Malenstein en Matine van de
Haar. De ondertekende verklaring is op de ledenvergadering aanwezig.
Op de ALV van 2 november 2019 moet de begroting van 2020 vastgesteld worden.
Begroting 2020
Inkomsten
Ontvangen afdrachten
Contributies
Fractievergoeding
Giften
Rente kwartaalrekening
Rente
BonusSpaarrekening
overige

2020
€ 5.400,00
€ 1.400,00
€ 1.750,00
€
50,00
€€-

Vaste uitgaven
Bankkosten
Eropaf
Bijeenkomsten
Onvoorzien/overig
Campagnemateriaal
Fractie

2020
€ 500,00
€ 150,00
€ 1200,00
€ 1.000,00
€ 1.200,00
€ 1.750,00

Reservering 2020

€ 2.800,00
€ 8.600,00
€ 8.600,00
We zetten per jaar minimaal 2.800 euro op de spaarrekening om in 2022 weer een ruime campagnekas te
hebben.
Ledenadministratie.
Gelukkig hebben (bijna) alle leden van Wij Putten de contributie van 2018 overgemaakt. Aan het eind van het
jaar ontvangen 20 mensen nog een herinneringsmail voor de contributie van 2019.
Op dit moment heeft Wij Putten 89 leden. We zijn het afgelopen jaar een paar leden kwijtgeraakt o.a. vanwege
verhuizingen naar elders.
Bert Veeningen

