Toelichting op resultaat 2018 / Begroting 2019
Contributieopbrengst:
Aan het begin van het jaar was het adressenbestand 373 betalende leden
Aan het eind van het jaar was het adressenbestand 375 betalende leden
Begroot kan worden 380 adressen a 15,-- zijnde 5700,-- plus 50,-- voor
diverse kleine opbrengsten.
Excursie:
Opbrengst excursies voor 2018 was begroot op vijftig deelnemers
Gezien de laatste paar jaren is het moeilijk om de bus vol te krijgen.
Ook voor 2018 was de bus niet uitverkocht; er waren 46 deelnemers.
Het was weliswaar geen bus vol (55 plaatsen) maar in ieder geval beter dan de
vorige jaren het geval was. Er is dus weer hoop.
Afrekening 2018 bedraagt: Kosten excursie
€ 1974.95
Opbrengst excursie €
1600.00
Bijdrage vereniging

€

374.95

Voor 2019 is de begroting voor het dagje-uit, gelet op de resultaten van afgelopen
jaren, gesteld op een bijdrage van de vereniging van maximaal € 750,--.
We hopen dat we dit jaar toch een volle bus kunnen krijgen, zodat we niet
de begroting overschrijden.
Ontvangen rente:
De rente wordt ontvangen in de eerste week van het nieuwe jaar en bedraagt
een bedrag van 2,43 over 2018.
Giften:
Dit jaar is er een excursie geweest vanuit een vereniging uit Amsterdam,
waarbij wij ook een bijdrage hebben kunnen leveren.
Boekverkoop:
Hierin zit de bijdrage van de ondernemersvereniging voor het uitbrengen van de
speciale uitgave van de Kroniek i.v.m. het 50-jarig bestaan van de
ondernemersvereniging Abcoude-Baambrugge.
Bestuurskosten:
Deze kosten bestaan uit kantoorkosten, administratiekosten, cartridges, alsmede
aanschaf van documentatie, en niet onbelangrijk, de kosten voor het in eigen beheer
samenstellen van de kroniek.
Depotruimte/vergaderkosten:
Met ingang van 2016 heeft het bestuur een andere depotruimte en is het
Depot verplaatst naar Hollandse Kade 22, waar we een ruimte hebben gehuurd
in het pand van bestuurslid Ton Pepping, waar ook de bestuursvergaderingen plaats
vinden en de kroniek wordt voorbereid.
Angstelkroniek:
In 2018 is de Angstelkroniek wederom tweemaal verschenen.
Deze post bevat tevens de kosten van verzending
Alsmede de kosten voor enveloppen voor de verzending.
Voor 2019 is de begroting op twee uitgaven van de Angstelkroniek gesteld.
Tevens zullen er dit jaar wel weer enveloppen moeten worden aangeschaft.
Ook zal het bestuur dit jaar trachten weer twee lezingen te houden.
Contributie :
Onder deze post wordt gerangschikt de kosten van acceptgiro’s en
drukwerk ter verzending van de acceptgiro’s.
Publiciteit/werving:
Ook in 2018 hebben we een kerstgroet in de Groene Venen geplaatst met als
achterliggende gedachte de naamsbekendheid van de vereniging voor Abcoude
Baambrugge. Tevens hebben we alle leden een brief gestuurd betreffende de
gevolgen van de Europese wetgeving inzake de Algemene Gegevens Verstrekking.
Ook wij als vereniging zijn aan deze regelgeving gebonden en mogen geen
persoonlijke gegevens verstrekken, terwijl tevens de toegang tot ons ledenbestand
beschermd dient te zijn.
Contact zusterverenigingen:
Elk jaar komt het bestuur van een aantal historische verenigingen bij elkaar
om gezellig met elkaar kennis te maken en van gedachte te wisselen omtrent
de problemen welke zich in de verenigingen voordoen.
Dit jaar was de Gemeente Duivendrecht aan de beurt.
H. Aalders Penningmeester.

