Financieel overzicht Belangenvereniging 2014 (incl. begroting 2015)

Balans

Bezittingen
Rabo betaalrekening
Rabo spaarrekening

Eigen Vermogen en schulden
Kapitaal per 1 januari
Fonds voor onderhoud verlichting kerk
Project Samenleven in de Glind
Saldo IJsbaancomite
Nadelig saldo

31-12-2014

31-12-2013

8.794,62
15.265,30

9.714,02
20.204,14

24.059,92

29.918,16

7.347,29
0,00
15.695,68
1.160,89

8.195,76
1.409,98
20.000,00
1.160,89

-143,94

-848,47

24.059,92

29.918,16

Toelichting:
Het Fonds voor onderhoud verlichting kerk is ontstaan uit ontvangen subsidies hiervoor in het
verleden die gereserveerd zijn voor kosten aan de verlichting. In 2014 is dit bedrag overgedragen aan
de kerk in De Glind.
Het IJsbaancomite heeft gevraagd om overtollige gelden in bewaring te geven bij de
Belangenvereniging omdat zij zelf geen rechtspersoonlijkheid hebben en daarom geen bankrekening
kunnen openen. In 2014 zijn er geen mutaties geweest.
Voor het project “Samen leven in De Glind”, waarbij een dorpscontactpersoon is aangesteld, wordt
door de Belangenvereniging de financiële afwikkeling verzorgt. Het saldo op de balans is het verschil
van betaalde kosten, ontvangen subsidie en de eigen bijdrage van de Belangenvereniging.

Resultatenoverzicht (incl. begroting 2015)

Inkomsten
Contributie
Rente
Subsidie gemeente tbv wijkplatform
Subsidie gemeente tbv buurtbudget
Subsidie NL Doet
Subsidie gemeente 4 mei monument
Sponsoring Spar Clubcard
Bijdrage Kroonappels

Kosten
Representatiekosten (4 mei, e.d.)
Bestuurskosten
Vergoeding ambtelijk secretaris
Ledenvergaderingen
Kosten wijkplatform en bestuursvergaderingen
Diverse kosten (bankkosten, contributie, clubcards)
Kosten 4 mei monument
Kosten schateiland/NL Doet
Bijdrage trapveldje/zwembadfeest uit Kroonappels
Bijdrage Samenleven in De Glind
Kosten buurtbudget
Bijdragen vanuit clubcard

Nadelig saldo

Begroting
2015

Werkelijk
2014

Werkelijk
2013

1.400,00
125,00
200,00
350,00
-

1.260,00
61,16
200,00
550,00
2.000,00
132,46
1.089,00

1.065,00
45,55
300,00
750,00
450,00
2.500,00

2.075,00

5.292,62

5.110,55

35,00
50,00
200,00
200,00
150,00
1.250,00
500,00

35,22
66,52
183,80
419,25
302,85
2.000,00
887,25
1.041,67
500,00

25,00
26,98
1.500,00
312,80
330,00
137,15
450,00
2.500,00
677,09

2.385,00

5.436,56

5.959,02

310,00-

143,94-

848,47-

Algemeen:
Dit jaar heeft de Belangenvereniging een nadelig saldo van € 143,94 hetgeen ten laste van het
vermogen zal worden gebracht.
Een paar posten verdienen wat nadere toelichting:
Contributie.

De contributies zijn dit jaar hoger als in 2013. Dit komt omdat er ook nog een
inhaalslag is geweest voor de contributies over 2013. Voor 2014 moet er ook

nog een herinneringen uit gestuurd worden. Er zijn momenteel 67 leden
ingeschreven.
Buurtbudget.

Dit betreft het ontvangen buurtbudget voor 2014 hetgeen grotendeels besteed
is aan een voorstelling tijdens het LEF-festival.

Subsidie Gemeente

De Gemeente vergoed de vergaderkosten van het wijkplatform.

Spar Clubcard

Door de Spar in Achterveld is in 2014 de clubcard geïntroduceerd, waarbij
klanten kunnen sparen voor een club of vereniging. Vanuit De Glind is er door
een aantal organisaties om gezamenlijk onder de vlag van de
Belangenvereniging mee te doen. De opbrengst staat ter beschikking van de
ledenvergadering om toe te wijzen aan een activiteit of doel.

Kroonappels

In 2013 is een bedrag van € 2.500,00 ontvangen vanuit de Kroonappels. Dit
bedrag is toen uitgegeven voor een dorpsmaaltijd. In 2014 is hiervan € 1.089
terug ontvangen en weer ingezet voor de opening van het trapveldje en voor
het zwembadfeest. Per saldo is er nog € 201,75 over.

Vergoeding ambtelijk secretaris.
Betreft de vrijwilligersvergoeding voor de ambtelijk
secretaris, echter in 2014 is er geen ambtelijk secretaris geweest omdat de
werving hiervoor niet is gelukt.
Diverse kosten

Onder deze post is een eenmalige uitgave verantwoord van € 127,50 voor de
aanschaf van de clubcards.

Bijdrage Samen Leven in de Glind
Door de Belangenvereniging is een bedrag van € 1.250,00
toegezegd het project van de Dorpscontactpersoon (dit kan ook gedeeltelijk
komen uit de toevoeging van een ambtelijk secretaris in het project). Voor
2014 is de bijdrage voor 10 maanden.

De Glind, 16 maart 2015
De penningmeester,
Herman van Huissteden
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