WIJKVERENIGING OUD VOORBURG
TOELICHTING bij financiële stukken 2018-2019
BATEN 2018
CONTRIBUTIE
De Wijkvereniging ontving in 2018 minder contributie (€ 4.961,78) dan begroot (€ 5.500).
Het ledenbestand is gedaald; er kwamen 8 leden bij, maar er vielen 13 leden af door overlijden of
verhuizing etc. Begin 2019 telt de Wijkvereniging 554 leden. Hun contributie bijdrage bedroeg
gemiddeld € 8,96.
RENTE
De rente-inkomsten daalden. Ze bedroegen € 6,18 (begroot € 15). Rente in 2017: € 21,80.
LASTEN 2018
WIJKKRANT
In 2018 verscheen de wijkkrant twee keer; in juni (6 pagina's)en december (8 pagina's). Beide
exemplaren waren in kleurendruk, omdat wij daar erg positieve geluiden over hoorden. De kosten
(€ 3.143,94) stegen maar waren door de twee grote kranten lager dan begroot (€ 3.975).
ALGEMENE KOSTEN
Aan deze kosten om als vereniging te functioneren is in 2018 minder dan in 2017 uitgegeven
(€ 925,85); begroot € 1.500.
De bankkosten waren ongeveer hetzelfde als het jaar ervoor; ze waren € 203,12 (in 2017: € 216,08).
Onder deze post valt verder het onderhoud aan de website (€ 174,24). In 2018 zijn er door privé
omstandigheden geen aanmaningsbrieven gemaakt.
BESTUURSKOSTEN
De bestuurskosten (vergaderkosten) bedroegen € 47,66. De gezamenlijke jaaractiviteit van de leden
van het bestuur, met drie deelwijk-contactpersoon én onze fotograaf, was een etentje in een
restaurant. Ondanks de kosten van dit uitje (€ 525,00) zijn de bestuurskosten toch binnen de
begroting van € 650,= gebleven.
ACTIVITEITEN
In 2018 hebben wij, als extra activiteit om de dalende tendens van het aantal leden tegen te gaan, op
Open Monumentendag gestaan (kosten € 464,04). Daarvoor hebben wij een mooie banner laten
ontwerpen (€381,15)en daarna laten drukken, die wij ook bij toekomstige activiteiten gaan gebruiken.
Daarnaast hebben wij op 3 mei 2018 een "eigen" wijkwandeling gehouden. De gemeente organiseerde
in 2018 met wijkverenigingen wijkwandelingen om input te halen voor de omgevingsvisie
Leidschendam-Voorburg. Daar Voorburg bij de georganiseerde wandeling er bekaaid af kwam hebben
wij een eigen wandeling georganiseerd in samenwerking met de gemeente (kosten € 21,00).
Wij hebben aan vereniging Heliniet (tegen helikopterveld in oksel prins Clausplein) een extra bijdrage
van € 150 gedaan ter ondersteuning. U heeft het positieve resultaat onderhand vernomen.
Wij hebben in 2018 met de gemeente verder gesproken over hun visie op wijkverenigingen en wat wij
kunnen betekenen inzake Maatschappelijk Verantwoord Verenigen (MVV) en meegedaan met een
sessie over de omgevingsvisie. Van een lezing organiseren is het (nog) niet gekomen.
BALANS 2018
Het wegens bovenstaande positieve resultaat van baten en lasten in 2018 van € 145,51 is aan het
eigen vermogen toegevoegd. Alleen de voorzieningextra activiteiten heeft naar aanleiding van
bovenstaande een aanpassing gehad; de rest van de voorzieningen zijn gehandhaafd.
BEGROTING 2019
De begroting 2019 is hoger dan de werkelijke uitgaven in 2018 en maar lager dan de begroting voor
2018. Wij gaan uit van inkomsten uit contributie (€ 5.000) en rente (€ 5).
De totale uitgaven zijn begroot op € 7.905. De grootste kostenpost, de wijkkrant, is begroot op
€ 3.975; er staan drie kranten op de planning. De algemene kosten zijn begroot op €1.500. Voor
bestuurskosten is € 600 begroot.
Het Bomenfonds is een bijzondere post op de begroting. Van de oorspronkelijke gift van € 500 van
de Werkgroep Milieu is nog € 120 over. Daarvan gebruiken wij ook dit jaar € 30 voor het lidmaatschap
van de Bomenstichting. Voor de website vernieuwing is een offerte van ongeveer € 600 binnen.
Voorburg, april 2019
Marga Beute-van Soest, penningmeester

