
Financiële toelichting van de penningmeester  

t.b.v. ALV 29-9-2018 

 

 
Tijdens de ALV van 22 april 2017 is de begroting 2017 vastgesteld. 
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. 
campagne 2018. 
In 2017 hebben we naast de keet  € 6.534,33 uitgegeven. 
De kascontrole heeft plaatsgevonden op 18 januari 2018 door Riek Vliek en Ingeborg 
Hovind.  
Op de ledenvergadering is een getekende verklaring aanwezig. 
 
Campagne 2018 
Begroot was in 2017 t.b.v. campagne € 12.530,= 
In totaal is er uitgegeven aan de campagne in 2017-2018 een bedrag van  
bijna € 14.500,= 
Voornaamste reden is dat we geen 2e hands keet konden vinden en dus een nieuwe 
hebben gekocht.  
De begrote € 4.000 voor een keet is uiteindelijk ruim € 2.500 duurder geworden. Deze is 
volledig met eigen middelen aangeschaft. We verwachten met deze keet zeker tot en 
met de verkiezingen in 2022 te kunnen werken. 
 
Op de ALV van 29-9-2018 moet de begroting voor 2018 nog worden vastgesteld en doen 
we maar direct ook die van 2019. 
 
Begroting 2018-2019 

Inkomsten 2018 2019 
 

2018 2019 
nog te ontvangen afdrachten 

  
vaste uitgaven  €       500,00   €       500,00  

ontvangen afdrachten   €   5.400,00   €   5.400,00  bankkosten  €       150,00   €       150,00  

contributies   €   1.400,00   €   1.400,00  Eropaf  €   1.200,00   €   1.200,00  

Fractievergoeding   €   1.750,00   €   1.750,00  Bijeenkomsten  €   1.000,00   €   1.000,00  

Giften  €         50,00   €         50,00  Onvoorzien/overig  €   1.200,00   €   1.200,00  

Rente Kwartaalrekening  €                -     €                -    campagnemateriaal 
  

Rente Bonus Spaarrekening  €                -     €                -    Fractie   €   1.750,00   €   1.750,00  

Overig     Reservering 2018  €   2.800,00   €   2.800,00   
 €   8.600,00   €   8.600,00  

 
 €   8.600,00   €   8.600,00  

 

We willen dus in aanloop naar verkiezingen 2022 per jaar minimaal € 2.800,= sparen om 
weer een ruime campagnekas te hebben. 
 
Ledenadministratie: 
Op dit moment heeft Wij Putten 94 leden.  Helaas hebben 22 leden nog geen 
contributie voldaan. 
 


