
Balans per 1 april 2016 (na resultaatsbestemming)

1-apr.-17 1-apr.-16

Bezittingen

Vordering op Midlaarder Kabinet inzake 
website

€ 0 € 169

Liquide middelen:

Rabobank € 16.347 € 10.947

Kas € 3 € 3

Totaal € 16.350 € 11.119

Schulden

nog te betalen (IJsver. inz energie) € 0 € 39

nog te betalen activiteitenbudget 
(Boswandeling)

€ 250

Vooruitontvangen (bijdrage gemeente 2017) € 620 € 0

Reserveringen:

Sportveldfonds € 551 € 489

Reservering KEIK € 373 € 697

Reservering AED € 577 € 415

Reservering “Plankenpad” € 309 € 0

Reservering “Midlaren wil Glasvezel” € 4.554

Algemene Verenigings Reserve € 9.367 € 9.230

Totaal € 16.350 € 11.119



Voor de volledigheid vermelden wij nog dat de banktegoeden van 
het Midlaarder Kabinet met ingang van 2016 zijn ondergebracht in 
op naam van Vereniging Dorpsbelangen geregistreerde aparte 
bankrekening. De redactie van het Kabinet voert zelfstandig het 
beheer over zijn financiele middelen met als uitgangspunt een 
kostendekkende uitgave van dorpskrant. Tussen redactie en 
bestuur Dorpsbelangen afspraken gemaakt over beheer en 
toezicht op de betrokken bankrekening. 

Het saldo van de bankrekening Midlaarder Kabinet bedroeg op 1 
april 2017 € 2.237,03 

 

mutaties reserveringen: 
sportveldfonds: 
- start €489 (balans 1-apr. 16) 
- bij € 248,50 (toekenning bijdrage activiteitenbudget 16) 
- af € 186,34 (uitgaven in 16-17) 
Saldo 1-apr. 17 € 551

mutaties reserveringen: 
Reservering AED: 
- start €415 (balans 1-apr. 16) 
- bij € 415 (begroting 16/17) 
- af € 186,34 (uitgaven in 16-17) 
Saldo 1-apr. 17 € 577

Vereniging Dorpsbelangen Midlaren jaarrekening 01-04-2016 t/m 31-03-2017



Vereniging Exploitatie Begroting 2016-2017 Realisatie 2016-2017 Begroting 2017-2018

inkomsten uitgaven inkomsten uitgaven inkomsten uitgaven

Contributie/giften € 950,00 € 1327,50 € 1250,00

Rente € 0,00 € 17,86 € 0,00

Overige kosten € 150,00 € 10,95 € 300,00

Vergaderkosten € 75,00 € 123,86 € 150,00

Bankkosten € 85,00 € 151,80 € 150,00

Lidmaatschap BOKD € 75,00 € 75,00 € 75,00

Exploitatie AED € 415,00 € 415,00 € 415,00

Exploitatie Nummer 15 € 150,00 € 103,62 € 200,00

Totalen Vereniging € 950,00 € 950,00 € 1345,36 € 880,23 € 1250,00 € 1290,00

Projecten

Activiteitenbudget € 0,00 € 0,00 € 1242,50 € 796,98 € 623,00 € 623,00

Sportveldfonds € 186,34

KEIK € 324,42

Plankenpad € 4000,00 € 3691,22 € 500,00

Midlaren wil Glasvezel € 5750,00 € 1195,58 € 2000,00

Totaal Generaal € 950,00 € 950,00 € 12337,86 € 7074,77 € 1873,00 € 4413,00
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AED 
Jaarlijks is een budget van € 415,00 voor vervanging van 
onderdelen van de AED, bijscholing van EHBO-ers en exploitatie 
kosten. Het saldo van de reserveringen en jaarlijkse uitgaven 
wordt toegevoegd aan het potje “Reservering AED”. 

Resultaatsbestemming 
het resultaat over het boekjaar 2016-2017 van de vereniging is 
toegevoegd aan de Algemene Reserve. 
De nakomende  kosten van verbouw van “nummer 15” zijn ten 
laste gebracht van het Sportveldfonds.  
Het saldo Reservering Keik is verminderd met de in dit boekjaar 
gedane uitgaven ad € 324,42. Dorpsbelangen treedt slechts op 
als penningbeheerder voor de organisatiecommissie van KEIK. 

Toelichting

Ledental 
Gelukkig vertoont het ledental van de vereniging opnieuw een 
stijgende lijn. Van veel kanten horen dat men het initiatief om een 
glasvezelnetwerk aan te leggen zeer positief waardeert. 

Activiteitenbudget 
Het bestuur heeft dit jaar aan de volgende activiteiten bijgedragen: 
-sportveldfonds: € 248,00 (is toegevoegd aan het spaarpotje 
“Sportveldfonds”  bedoeld voor vervanging van sport en 
spelmateriaal op het sportveld. 
-lustrum ijsver.: € 250,00 
-sport- en spelprogramma Sportveldcie: € 250 

project “Plankenpad” 
Afgelopen jaar is een strook grond aangeschaft om in de 
toekomst, als nieuwbouw van het woonhuis op terrein Plankensloot 
is gerealiseerd, de toegang vanaf de Groningerstraat naar de dijk 
langs de Plankensloot zeker te stellen. Voor de aankoop van de 
benodigde grond en enkele andere voorzieningen is een subsidie 
beschikbaar gesteld door de provincie Drenthe en de gemeente 
Tynaarlo. Naar verwachting zullen we het nieuwe pad rond de 
zomer officieel in gebruik nemen.

Midlaren wil Glasvezel 
Voor onze activiteiten in het kader van de aanleg van een 
glasvezelnet in Midlaren is door de provincie een subsidie 
beschikbaar gesteld. Komende maanden zullen wij hieruit onze 
acties bekostigen om u aangesloten te krijgen.
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contributies 16-17 € 7,50 € 10,00 € 15 € 25 € 50 € 100 Totalen/maand

aantallen /maand

april 1 € 100,00

mei € 0,00

juni € 0,00

juli € 0,00

aug. € 0,00

sep. € 0,00

okt. 1 1 € 22,50

nov. € 0,00

dec. 35 7 2 € 362,50

jan. 25 13 3 2 € 412,50

feb. 18 6 5 2 € 370,00

mrt. 6 1 € 60,00

totaal aantallen 85 26 12 2 2 1 128

totaal in € € 637,50 € 260,00 € 180,00 € 50,00 € 100,00 € 100,00 € 1327,50
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Vereniging Dorpsbelangen Midlaren, jaarrekening 01-04-2015 t/m 31-03-2016


