
1 Contributie 4.030,00€              4 WA verzekering 155,00€                  

2 Sponsoring banners 800,00€                  5 Bankkosten 225,00€                  

3 Sponsoring leveranciers 100,00€                  6 Website en enquete 150,00€                  

11 Financieel resultaat voorgaande jaren 1.500,00€              7 Vergaderkosten 550,00€                  

(reservering balans) 8 Algemene Leden Vergadering 250,00€                  

9 onvoorzien 150,00€                  

Totaal verenigingskosten 1.480,00€              

10 Resultaat t.b.v. reguliere activiteiten 3.450,00€              

11 Jubileumactiviteit 1.500,00€              

6.430,00€              6.430,00€              
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Voor onvoorziene uitgaven is een post opgenomen.

Voor reguliere activiteiten is voor 2020 een budget beschikbaar ter hoogte van de contributie- en sponsoring inkomsten minus de 

verenigingskosten.

Als de inkomsten afwijken van de begroting.

Als de inkomsten hoger uitvallen (bijv. door groter ledental), zal 50% hiervan ten goede komen aan het 

Als de inkomsten lager uitvallen (bijv. door ontbreken van sponsors), zal dit te laste gaan van het activiteitenbudget.

uitgavenbudget voor activiteiten. De overige 50% zal als reservering worden opgenomen.

De bewonersvereniging viert in 2020 haar 5 jarig bestaan en de wijk Ter Borch bestaat in 2020 12,5 jaar.

Om dit te vieren organiseren we in 2020 een éénmalige jubileumactiviteit. Hiervoor benutten we een deel van de

 gereserveerde financiële resultaten van de afgelopen jaren (balans).

Voor de kosten van de ALV zijn afspraken met Taverna Lycka gemaakt. Dit bedrag betreft de ledenborrel na afloop.

BEGROTING BEWONERSVERENIGING TER BORCH 2020

INKOMSTEN UITGAVEN

Er wordt in deze begroting uitgegaan van 310 leden á € 13,-. 

Aan sponsors zal een jaar banner op de homepage worden verkocht voor € 100,-- per jaar. We gaan uit van 8 verkochte banners.

Sponsor van de ALV (Taverna Lycka) krijgt een banner in ruil voor sponsoring in natura.

Dit betreft een verzekering tegen wettelijke aansprakelijkheid.

De bankkosten voor het aanhouden en gebruiken van de rekening.

Domeinregistratie en hosting van de website www.bewonersvereniging-terborch.nl en houden van enquete.

Vergaderkosten voor de periodieke bestuursvergaderingen. Daarnaast jaarlijks één vergadering met alle actieve vrijwilligers op kosten 

van de vereniging.


