Toelichting bij de begroting 2018 en werkelijke stand van zaken
De cijfers worden nog steeds enigszins beinvloed door de gebeurtenissen uit het
verleden.
In 2017 was er geen contributie geïnd. Het bestuur heeft dat onmiddellijk begin 2018
ter hand genomen. Daardoor is er alsnog 3955 Euro contributie over 2017 in 2018
betaald.
De contributie voor 2018 zou dan 5975 Euro bedragen ware het niet dat een lid in
plaats van 15Euro 1500 Euro heeft overgemaakt. Dit is door een retourboeking in de
kosten van 1485 Euro gecorrigeerd. Blijft een ingekomen contributie in 2018 van
Euro 4490.
Verder valt op de retourstorting van Euro 13901,00. Dit waren door het vorige
bestuur buiten de Vereniging geplaatste kasgelden . Deze zijn na enige aandrang
teruggeboekt
De retour foute boeking betreft een overmaking naar All united op de verkeerde
rekening. Deze is teruggestort
All United hebben wij nog een keer moeten betalen i.v.m. opzegtermijn. Helaas was
er nul begroot
Opvallend zijn de hoge postkosten. Hierin is ook de huur van de postbus begrepen
van 250 Euro. Te overwegen is deze af te schaffen. Verder drie mailings waar bij de
kosten per mailing van initieel 650 Euro teruggebracht zij tot 180 Euro per mailing
De bankkosten zijn hoger omdat er meer boekingen zijn geweest met name van
binnengekomen gelden.
Tenslotte is de storting van twee bestuursleden van 1500 Euro in de toen lege kas
terugbetaald
Per saldo is het saldo van de reguliere inkomsten en uitgaven Euro 4490 inkomsten
en Euro 2491,99 en dus een positief saldo van Euro 1998,01
Richtinggevend heb ik alvast gekeken naar 2019 al zal het nieuwe bestuur daar
verder inhoud aan moeten geven.
Helaas heeft alle gedoe uit het verleden veel leden gekost. Daarom schat ik de
contributie inkomsten voor volgend jaar laag in .Gelukkig dalen de kosten navenant
Zodat een positief saldo resteert.
Er zal ingezet moeten worden aan de ene kant op meer en/of meer betalende leden
Verder zal aan het beleidsplan een budget moeten worden verbonden.
Mijn advies is hiervoor maximaal 4431 Euro te bestemmen zodat een spaarrekening
van 15000 Euro intact blijft

