Baten
De totale baten over 2019 zijn met ca. € 15.000,- afgenomen ten opzichte van 2018.
Belangrijkste bronnen van inkomen zijn de ledengelden en de subsidie van het Ministerie
van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Reden van de afname is een storing in de
incassering van de contributie. Deze gelden worden in het begin van 2020 geïnd.

Lasten
De totale lasten over 2019 zijn eveneens afgenomen. Onder andere door minder kosten
voor het ledenblad Nabij, regiokosten en trainingen. De overige lasten liggen op het
niveau van 2018.
Baten
Contributie leden

2019

2018

€ 26.704,41

€ 41.707,91

Donaties

€ 770,00

€ 9,65

Landelijke dag inkomsten

€ 500,00

€ 503,00

Ouderweekend bijdragen

€ 1.800,00

Overige ontvangsten
Rentebaten
Subsidie PGO

Lasten

€ 2.616,00

€ 9,65

€ 88,60

€ 58,38

€ 130,03

€ 45.000,00

€ 45.000,00

€ 74.842,44

€ 90.055,19

2019

2018

Attenties/cadeaubonnen
Administratie-kosten/Kantoor
art.

€ 1.100,00

€-

€ 9.189,88

€ 8.971,44

Adviseur Communicatie

€ 7.752,19

€ 8.166,84

€ 60,50

€ 1.515,90

€ 1.287,07

€ 1.701,36

Algemene ledenvergadering
Bankkosten
Bestuurskosten

€ 205,59

€ 677,17

Landelijke dag kosten

€ 8.484,55

€ 7.713,61

Ouderweekend kosten

€ 7.248,96

€ 7.050,33

Werkgroep training

€ 195,52

€ 200,00

Overige kosten/lasten

€ 940,37

€ 191,98

Porto kosten

€ 818,23

€ 1.009,45

Regiokosten/declaraties

€ 11.237,36

€ 14.484,66

Vrijwilligersvergoeding

€ 1.739,05

€-

€ 20.758,64

€ 28.865,21

€ 1.078,70

€ 8.637,70

€ 349,07

€ 1.059,48

€ 2.415,39

€ 2.240,60

€ 74.861,07

€ 92.485,73

Magazine Nabij
Trainingen kosten
Website/Facebook
Zaalhuur

Resultaat
Het resultaat over 2019 bedraagt € 18,63 negatief, wat ten laste komt van de
algemene reserve-rekening.

Beleid 2020
Door het inbesteden van administratieve taken en deskundigheid op het gebied van de
sociale media en communicatie verwachten we een extra subsidie. In totaal zal het
neerkomen op € 45.000, -. Door het uitbesteden van het innen van de ledengelden en
door toename van het aantal leden door een gewijzigde strategie verwachten wij voor het
komende jaar een toename van deze post naar € 50.000, -. De lasten zullen naar
verwachting rond het niveau van 2019 liggen.

