Financieel overzicht 'De Carnisse Grienden' 2014 en Begroting 2015
(Bedragen in Euro's)

2013

Begr. 2014

2014

Begr. 2015

Lasten
Kosten Activiteiten
Kosten "Rond Griend & Polder"
Kosten Website
Project Griend/Polder
Kosten Jaarvergadering
en Nieuwjaarsreceptie
Administratie & overige bestuurskosten
Totaal Lasten

569
2.146
472

750
2.100
500

750
1.700
750

250

770
1.662
472
145
238

441
682
-------4.310

700
-------4.300

881
-------4.168

700
-------4.150

4.256
83
212
-------4.551

4.000
100
200
-------4.300

4.118
80
162
-------4.360

4.000

250

Baten
Contributies
Donaties / bijdragen / DVD's
Rente
Totaal Baten

Resultaat

241

Eind 2013

-

192

Eind 2014

Debet
ING Bank
Spaarrekening ASN Bank
Nog te ontvangen rente

360
11.361
212

455
11.973
162

Totaal Debet

11.933

12.590

92

Credit
Vooruit ontvangen contributie
Reservering kosten
Reserve na afsluiting

11.841

402
156
12.032

Totaal Credit

11.933

12.590

Aantal leden eind 2014: 377
Nieuwe leden: 18
Opzeggingen / niet betalers: 31

9 maart 2015

150
-------4.150
-

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 F. Somers
Verklaren hierbij dat zij de boekhouding en bescheiden over het jaar 2014 alsmede
de begroting voor het jaar 2015 van de vereniging 'De Carnisse Grienden' hebben
gecontroleerd en in orde bevonden.
Zij stellen de vergadering daarom voor het 'Financieel overzicht 2014 en Begroting 2015'
goed te keuren, en de penningmeester ter zake te dechargeren.
Rhoon, 23 maart 2015

F. Somers

Toelichting financieel overzicht 2014
Toelichting uit de notulen van de Algemene Ledenvergadering van 16 april 2015:
De penningmeester geeft aan dat de kosten van RG&P in 2013 hoog waren omdat drukkerij Delta van
het ene moment op het andere en zonder voorafgaande waarschuwing geen diensten meer verleende.
De vereniging was toen gedwongen de eerste de beste gelegenheid tot drukken te benutten. Dit had
een vrij forse inbreuk op de toenmalige begroting.
# Drukkerij Kijk op Welzijn te Barendrecht laat prima werk zien die ook nog eens goedkoper en
maatschappelijk verantwoord is.
# De begroting voor de kosten voor de website zijn voor 2015 verhoogd, dit omdat de website
gemoderniseerd moet worden. De website is een niet meer weg te denken en belangrijk onderdeel van
de vereniging.
# Onder het kopje Project Griend en Polder vallen de kosten die in samenwerking met het NRIJ zijn
gemaakt om het Jan Pieterpad, een wandelpad in de Carnisse grienden en genoemd naar de eerste
secretaris van de vereniging, de heer Jan Pieter Bastemeyer, te realiseren. De heer Bastemeyer heeft
dit voor zijn 90ste verjaardag aangeboden gekregen. Tevens was het een mooie gelegenheid om de
vereniging te promoten.
# De vaste lasten zoals het gebruik van acceptgirobrieven en bankzaken, portokosten voor RG&P,
bestuurskosten en kosten voor de ALV en Nieuwjaarsreceptie worden steeds hoger. De baten
daarentegen van de contributie inkomsten (leden zeggen om diverse redenen hun lidmaatschap op) en
de rente verminderen.
# Omdat de meeste mensen een hoger bedrag aan lidmaatschap betalen, kan de vereniging zich, mede
door de reserves, nog bedruipen. De begroting contributie is daarom vrijwel het zelfde gebleven.
# Bijkomende zaak is dat er nu reeds 100 herinneringen zijn verstuurd aan niet-betalende leden. In
september volgt altijd een tweede ronde wanneer er leden zijn die hun contributie dan nog niet hebben
betaald. Daarna worden, na nog geen reactie te hebben ontvangen, deze leden van de ledenlijst
geschrapt.
# In 1972 was de contributie minimaal FL. 15,00 per jaar. Nu, 43 jaar later, is de minimale contributie €
7,00, wat omgerekend op FL. 15, 43 komt.

