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Begroting 2019 
 

Inkomsten   Uitgaven   
Contributie 2019 € 14.850 Buurtactiviteiten € 7.895 
    Aanvragen voor bijdragen € 3.000 
    ALV kosten € 1.500 
    Bestuurskosten € 1.150 
    Buurtkavel € 500 
    Bebouwing - 
    Reservering tbv exploitatie buurtkavel € 805 
TOTAAL € 14.850 TOTAAL € 14.850 

 
Toelichting op de begroting: 
 
Inkomsten 
 
Contributie 
Tijdens het opstellen van de begroting zijn van 292 leden de startbetalingen beschikbaar. Het aantal leden van de 
vereniging groeit in 2019 nog met de overdracht van de laatste kavels en woningen in ons buurtschap. In de 
begroting wordt vooralsnog uitgegaan van 300 contributie betalende leden.  Uitgegaan wordt van een 
contributiebedrag van €5,50 per maand. Voorgesteld wordt om de contributie per 1 april 2019 in te laten gaan. 
 
Uitgaven 
 
Buurtactiviteiten 
De werkgroep activiteiten heeft een jaarplanning gemaakt met een aantal door de buurtschap te organiseren 
activiteiten, die bijdragen aan de doelstelling van de vereniging. De activiteiten worden gefinancierd door een eigen 
bijdrage van de deelnemers en een bijdrage vanuit de vereniging die opgenomen is in de begroting. De voorziene 
activiteiten betreffen een Nieuwjaarborrel, Pasen eieren zoeken voor kinderen, Mid-zomer nacht viering, Zomer 
BBQ, Sint-Maarten met ouders en kinderen en een Sinterklaas viering.  
ALV kosten 
Er worden 4 Algemene Leden Vergaderingen voorzien. De kosten betreffen huur accommodatie en materialen en 
beschikbaar stellen van koffie/thee. 
 
Aanvragen voor bijdragen 
Er is €3000,-- begroot voor aanvragen voor financiële bijdragen, waarover het bestuur een besluit kan nemen in 
overeenstemming met de statuten en HHR. Dergelijke aanvragen moeten bijdragen in de doelstelling van de 
vereniging en mogen in samengesteld verband niet hoger zijn dan €500,--. 
 
Bestuurskosten 
De bestuurskosten bestaan uit abonnement voor digitale boekhouding en ledenadministratie en bankkosten. Tevens 
is een bedrag van €600,-- begroot voor ondersteuning en stimulering van werkgroepen. 
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Buurtkavel 
In 2018 zal de aanleg van een Tiny Forrest gerealiseerd worden. In de begroting is een bedrag opgenomen voor het 
realiseren van een groot insectenhotel in de Tiny Forrest en het planten van extra plantjes/zaadjes voor bloemen en 
kruiden. Er zijn nog geen onderhoudskosten voorzien voor de buurtkavel in 2019. 
 
Bebouwing  
In 2019 is nog niet voorzien dat een eventuele bebouwing op de buurtkavel gerealiseerd zal zijn. Er zijn derhalve 
geen exploitatiekosten voor een dergelijke bebouwing opgenomen in de begroting.  
 
Reservering 
Een positief resultaat zal gereserveerd worden voor toekomstige exploitatie van de buurtkavel, bijvoorbeeld in geval 
van een bebouwing de kosten voor onderhoud, energie, schoonmaak etc. 
 
 
 
Nobelhorst, 
31 Oktober 2018 


