
Realisatie 2014-2015 Begroting 2015-2016

Vereniging Exploitatie inkomsten uitgaven inkomsten uitgaven

2014-2015 2014-2015 2015-2016 2015-2016

Contributie/giften € 580,00                  € 800,00                  

Rente € 27,79                    € 30,00                    

Incidentele baten/kosten € 6222,13                

Vergaderkosten € 115,60                  € 110,00                  

Bankkosten € 76,63                    € 80,00                    

Lidmaatschap BOKD € 72,00                    € 75,00                    

Activiteitenbudget € 875,85                  € 750,00                  € 754,35                  € 754,35                  

Exploitatie AED € 0,00                      € 415,00                  

Exploitatie Nummer 15 € 113,06                  € 150,00                  

Totalen Vereniging € 7705,77                € 1127,29                € 1584,35                € 1584,35                

Projectresultaten Per Saldo tussen ( ) = negatief

Aanschaf AED € (8,22)                    

DBO € (1489,50)              

Verbouw “nummer 15” € 121,50                  

Keik € 322,00                  
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AED 
Voorgesteld wordt een jaarlijkse bijdrage van € 415 te begroten , 
als volgt gespecificeerd: 
electroden: € 20 per jaar (2-jaarlijkse vervanging) 
batterij: € 35 per jaar (7-jaarlijkse vervanging) 
training 10 hulpverleners: € 250 per jaar (jaarlijks) 
electra (oa verwarming) kast € 35 jaar (jaarlijks) 
Totaal: 340/jaar excl BTW= 411,40/jaar. Afgerond € 415 per jaar

Nummer 15 
Gerekend is met de volgende posten: 
Verzekering opstal: € 95 
OZB: € 25 
Kleine aanschaffingen.: € 30

Resultaatsbestemming 
het batig saldo van de vereniging, is toegevoegd aan de 
Algemene Reserve 
het negatieve saldo van het project “aanschaf AED” komt ten laste 
van de Algemene Verenigings Reserve 
Het negatief saldo van project DBO komt ten laste van de 
Reservering DBO 
Het batig saldo van projekt “verbouw nummer 15” wordt 
toegevoegd aan het fonds speel- en sportvoorzieningen 
het batig saldo van Keik wordt toegevoegd aan Reservering Keik

Algemeen 
De vereniging heeft afgelopen jaar zijn vermogenspositie aanmerkelijk kunnen versterken door een 
legaat van Mw. L. Korringa. Het bestuur is blij dat we op deze manier over een stevige reserve 
beschikken om financiële tegenvallers op te vangen of, indien noodzakelijk, een wat grotere uitgave te 
kunnen doen. Wij beschikken nu over een Algemene Verenigings Reserve van ruim € 8.000. Dat vinden 
wij voldoende voor een vereniging als de onze. 

Afgezien van de schenking van Mw. Korringa heeft de vereniging een batig saldo gerealiseerd van ruim 
€ 350,00 in het afgelopen jaar. 

En toch stellen we voor, de contributie te verhogen naar € 7,50 per huishouden per jaar. Dat doen we om 
de extra jaarlijkse kosten die voortkomen uit het plaatsen van een AED in het dorp te dekken. De 
gemeente Tynaarlo heeft de aanschaf volledig gesubsidieerd maar legt de jaarlijkse exploitatiekosten 
geheel bij het dorp. In totaal becijferen wij de kosten op € 415 per jaar. Een verhoging van de contributie 
met € 2,50 per jaar is noodzakelijk om deze kosten te dekken. Wij vinden dat ook redelijk, temeer daar de 
laatste jaren geen contributieverhoging heeft plaatsgehad. 

In de jaarrekening is een aantal posten opgenomen als “project” Dit betreft posten waarvoor wij apart 
subsidie (hebben) ontvangen en die daarom apart moeten worden verantwoord of projecten (zoals Kunst 
en Tuinproject KEIK) waarvoor dorpsbelangen alleen optreedt als beheerder van de gelden. De 
resultaten van deze projecten zijn apart in de jaarrekening zichtbaar gemaakt.  

Toelichting
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Balans per 1 april 2015 (na resultaatsbestemming)

1-apr.-15 1-apr.-14

Bezittingen

Vordering IJsvereniging energie € 0               € 189          

Midlaarder Kabinet inzake website € 158           

Liquide middelen:

Rabobank € 12.288      € 7.338       

Kas € 1               € 0              

Totaal € 12.447      € 7.527       

Schulden

nog te betalen € 0               € 506          

Vooruitontvangen (bijdrage gemeente 2015) € 629           € 629          

€ 629           € 1.135       

Reserveringen:

Reservering dorpsbelevingsonderzoek € 413           € 1.902       

Fonds speel- en sportvoorzieningen € 1.973        € 1.851       

Reservering KEIK € 447           € 125          

Algemene Verenigings Reserve € 8.358        € 1.379       

Totaal € 12.447      € 7.527       

Vereniging Dorpsbelangen Midlaren jaarrekening 01-04-2014 t/m 31-03-2015


