Hieronder vindt u de financiële verantwoording zoals die op de Algemene Ledenvergadering zal
worden besproken.

Toelichting op resultaat 2016 / Begroting 2017
Contributieopbrengst
Aan het begin van het jaar was het adressenbestand 396 betalende leden
Aan het eind van het jaar was het adressenbestand gedaald tot 386
Begroot kan worden 400 adressen a € 15,-- overeenkomend met € 6.000,-Opbrengst excursies voor 2017 begroot op zesenvijftig deelnemers. Gebaseerd op de maximale
inhoud van een bus. In 2016 zijn we over de begroting heen gegaan.
Dit vindt zijn oorzaak in het feit dat de bus niet geheel uitverkocht was.
Afrekening 2016 bedraagt: kosten excursie € 2.938,25 - opbrengst excursie € 1.680,00.
Bijdrage vereniging € 1.258,25.
Voor 2017 is de begroting voor het dagje-uit, gelet op de resultaten van afgelopen jaren, toch weer
gesteld op bijdrage van de vereniging van maximaal €. 1.000,-- in de hoop dat we nu wel een volle
bus kunnen krijgen
Overige opbrengsten zijn incidentele opbrengsten en kunnen daarom niet in begroting worden
opgenomen.
Ontvangen rente:
De rente, welke wordt ontvangen in de eerste week van het nieuwe jaar, bedraagt € 38,27 Voor het
jaar 2017 is de rente door de bank vastgesteld op 0,05%
Bestuurskosten
Deze kosten bestaan uit kantoorkosten, administratiekosten, representatie, alsmede aanschaf van
documentatie.
Begroting Depotruimte/vergaderkosten:
Met ingang van 2016 is het bestuur bezig om een andere ruimte in te richten en het Depot te
verplaatsen naar Hollandse Kade 22, waar we een ruimte hebben gehuurd in het pand van
bestuurslid Ton Pepping. Deze ruimte is weliswaar duurder dan in het Fort, maar zeker tweemaal zo
groot en beter ingericht en verwarmd.
Angstelkroniek
In 2016 is de Angstelkroniek wederom tweemaal verschenen. Deze post bevat tevens de kosten van
verzending alsmede de kosten voor enveloppen voor verzending.
Voor 2017 is begroot op twee uitgaven van de Angstelkroniek.
Echter het bestuur is in onderhandeling met een andere drukkerij, welke een gunstiger aanbod heeft
gedaan
Ook zullen er dit jaar weer enveloppen moeten worden aangeschaft.
Tevens zal het bestuur dit jaar trachten weer twee lezingen te houden, waarbij men wel rekening
moet houden, dat er ruimte moet worden gehuurd en dat de sprekers niet meer tevreden zijn met een
doos Bonbons.
Contributie
Onder deze post wordt gerangschikt de kosten van acceptgiro’s en drukwerk welke per post
verzonden moeten worden, alsmede de kosten van de verzending.
Publiciteit/werving
In het jaar 2010 is een website opgezet. In 2016 waren er alleen kosten voor de domeinnaam en
voor webhosting.
Ook is er in 2016 een kerstgroet in de Groene Venen geplaatst met als achterliggende gedachte de
naamsbekendheid van de vereniging in Abcoude Baambrugge te vergroten.
H. Aalders Penningmeester.

