KOSTEN
Bestuurskosten
Het dagelijksbestuur is in 2016 tien maal voor een regulier vergadering bijeen geweest.
De hieruit voortvloeiende vergaderkosten bedroegen
€
Voor het afscheid van Bas van den Born en Willy de Korte is een bestuursdiner
georganiseerd, de kosten hiervan bedroegen

€

91,10

571,25

Werkgroepkosten
De werkgroep Milieu heeft zich in 2016 op diverse regionale- en provinciale bijeenkomsten
gemanifesteerd en diverse malen vergaderd ter bespreking van activiteiten
De hieruit voortvloeiende kosten incl. het lidmaatschap voor de
milieufederatie bedroegen
€
375,16
Op verzoek van de werkgroep Milieu heeft de Milieu Federatie een rapport
opgesteld m.b.t milieub vergunning Tata, de kosten hiervan bedroegen
€
2.500,00
€

2.875,16

Openbare dorpsraadvergadering
De Dorpsraad is in 2016 10x in vergadering bijeen geweest en
een Stichtingsraadvergadering eind oktober
De hieruit voortvloeiende vergaderkosten bedroegen

€

1.530,20

Secretariaatskosten
De secretariaatskosten omvatten de volgend kosten.
Lidmaatschap VVKK NH
Kamer van Koophandel
Porti- en bezorgkosten
Bloemen 4 mei
Kantoorbenodigdheden
Kopieerkosten

€

784,76

Administartiekosten
De administratiekosten bedroegen

€

150,00

Website
Betreft kosten voor Jaarhostingpakket en domeinregistratie.

€

742,00

Relatiegeschenken
Betrefd geschenk Cees Raaijmakers Heliomare en uittredende bestuursleden

€

97,04

Cursussen
In 2015 zijn er 6 cursussen gegeven, te weten 2x Yoga, 2x Body Shape en 2x Tekenen/schilderen.
Aantal bijeenkomsten per cursus:
YOGA
2x 14 bijeenkomsten
Body Shape
2x 15 bijeenkomsten
Tekenen/schilderen
2x 12 bijeenkomsten
Betalende cursisten:
YOGA
Body Shape
Tekenen/schilderen
Totaal
2011
56

2012
75

15
18
15
48 cursisten
2013
74

2014
57

2015
52

2016
€

Resultaat cursussen
In het resultaat van cursussen zijn inbegrepen de zaalhuur, onkosten vergoedingen
en het cursusgeld van de cursisten.
Yoga voorjaar
€
Yoga najaar
€
Body Shape voorjaaar
€
Body Shape najaar
€
Tekenen/schilderen voorjaar
€
Tekenen/schideren najaar
€
Totaal bijdrage Dorpsraad aan de cursussen

€

48,00

377,50
530,50
404,40
404,40
128,00
178,50

2.023,30 -/--

De tekorten op de cursussen zijn ca. 30% van de totale gemeentelijke waarderingssubsidie.
Door de cursisten is aan cursusgeld betaald in 2016
€
2.083,20

Opbrengsten
Gemeentelijke waarderingssubsidie
De gemeentelijke waarderings subsidie wordt jaarlijks geïndexeerd met de inflatie-correctie,
voor 2016 bedroeg deze correctie 1,25%
€
6.189,63
Op een openstaande factuur van de KvK is € 7 minder geincasseerd als
opgenomen in de administratie
Bestemming resultaat
Het in de begroting van 2016 voorziene verlies komt in het geheel
te laste van het eigen vermogen.
Het eigen vermogen wordt hiedoor gereduceerd tot € 243,05

€

-/--/--/--/--/--/--

7,00

