Financieel overzicht 'De Carnisse Grienden' 2012 en Begroting 2013
(Bedragen in Euro's)

2011

Begr. 2012

2012

Begr. 2013

Lasten
Kosten Activiteiten
Kosten "Rond Griend & Polder"
Kosten Website
Project Griend/Polder
Jubileum 2012
Beroepen Raad van State
Kosten Jaarvergadering
en Nieuwjaarsreceptie
Administratie & overige bestuurskosten
Totaal Lasten

433
1.664
426

750
2.000
500

720
1.715
470

750
2.000
500
500

1.500
71
201

1.500
200

4.002
48
217

200

535
-------4.830

500
-------5.450

696
-------7.868

600
-------4.550

4.434
225

4.250
150

4.250
100

347
-------5.006

300
-------4.700

4.383
115
652
1.500
45
320
-------7.015

Baten
Contributies
Donaties
Boeking reservering Project Griend/Polder
Boeking reservering Jubileum 2012
Verkoop DVDs
Rente
Totaal Baten

Resultaat
Reservering Project Griend/Polder
Reservering Jubileum 2012
Boeking reserveringen naar Baten
Reserveringen per 31-12-2011/2

176
652
1.500
-------2.152

750-

853652
1.500
2.152--------

Eind 2011

Eind 2012

ING Bank
Spaarrekening ASN Bank
Nog te ontvangen rente

295
14.194
347

631
11.041
320

Totaal Debet

14.836

11.992

Vooruit ontvangen contributie
Reserve na afsluiting
Reservering Project Griend/Polder
Reservering Jubileum 2012

232
12.452
652
1.500

392
11.600

Totaal Credit

14.836

11.992

Debet

Credit

Aantal leden eind 2012: 411
Nieuwe leden: 25 Opzeggingen: 26

18 maart 2013

200
-------4.550
-

Gironummer 2713274
Opgericht 7 maart 1972
Koninklijk goedgekeurd 26 maart 1973

VERENIGING VOOR NATUUR- EN LANDSCHAPSBESCHERMING VOOR MIDDEN-IJSSELMONDE EN OUDE MAAS

„DE CARNISSE GRIENDEN" te

VERKLARING
Ondergetekenden,

de heer C. Prooij
en
de heer W.J. Spoormaker

Verklaren hierbij dat zij de boekhouding en bescheiden over het jaar 2012 alsmede
de begroting voor het jaar 2013 van de vereniging 'De Carnisse Grienden' hebben
gecontroleerd en in orde bevonden.
Zij stellen de vergadering daarom voor het 'Financieel overzicht 2012 en Begroting 2013' goed
te keuren, en de penningmeester ter zake te dechargeren.

Rhoon, 18 maart 2013

C. Prooij

W:J. Spooïmaker

Toelichting financieel overzicht 2012
Toelichting uit de notulen van de Algemene Ledenvergadering van 11 april 2013
De penningmeester geeft uitleg aan de hand van het financieel verslag.
# De jubileumviering heeft een flinke hap uit de financiën genomen, o.a. met het realiseren van de
DVD, maar ook met de receptie en de lezing van Jan Brokken.
# Ook de uitgaven van het verenigingsblad Rond Griend en Polder (RG&P) nemen een flink deel
van de begroting weg. Het is echter belangrijk om het blad aan alle leden te sturen i.p.v. het alleen
digitaal rond te sturen. Het legt meer contact naar de leden toe, zeker naar degene die geen internet
hebben. Daan stelt Etienne voor als redacteur, kopij kan bij hem worden ingeleverd.
# De meeste activiteiten worden door de vereniging betaald, maar bij activiteiten die meer geld
kosten, wordt een kleine bijdrage gevraagd aan de deelnemers. Er wordt altijd gezocht naar een goede
balans tussen leden en niet-leden, niet-leden betalen een hogere eigen bijdrage dan leden.
# Ook de website is een post die zwaar weegt op de financiën, maar die niet meer is weg te denken.
Margo Hameetman, vanavond niet aanwezig, heeft de website voor haar rekening genomen nu Henk
deze niet kan beheren.
# In 2012 is een Davilexprogramma gekocht voor de ledenadministratie en het toesturen van
acceptgiro’s. Ook is er voor het bij- en onderhouden van het archief een externe schijf aangeschaft.
# De bankkosten zijn in de loop der jaren aanzienlijk gestegen.
# Er is geld gereserveerd voor het project Griend en Polder, voor het eventueel plaatsen van een
bankje. De Truus Visscherbank aan de Oude Maas bij de Koedoodse haven is letterlijk in rook
opgegaan nadat jongeren behoefte hadden om te barbecueën.
# Het aantal leden aan het einde van 2012 was 411. Het is opvallend dat na het versturen van
acceptgirokaarten, er meerdere afmeldingen van leden komen. Enkele leden betalen meer dan de
minimale € 7.00 zodat de gemiddelde contributie uitkomt op ca. € 10,00 per lid.

