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RESULTATENREKENING 2018
KOSTEN BEGROOT WERKELIJK OPBRENGSTEN BEGROOT WERKELIJK

4000 Pachtkosten OVAT 6.115,23 6.115,23 8000 Huurontvangsten tuin 10.600,00 10.853,79 
4010 Onderhoud in eigen beheer 1.700,00 2.377,08 8010 Beheersvergoeding OVAT 4.664,69 4.664,69 
4020 Onderhoud uitbesteed (extern) 445,00 66,55 8020 Contributies 2.200,00 2.325,00 
4030 Onderhoud waterleiding en machines 500,00 0,00 8030 Inschrijfgelden en lidmaatschap 100,00 330,00 
4040 Leegstand dubieuze debiteuren 0,00 0,00 8040 Rente spaarrekening 50,00 52,07 
4050 Vergoeding Tuincommissie 0,00 0,00 8050 Overige subsidies en bijenvolk 0,00 0,00 
4060 Water 2.000,00 2.659,82 8060 Overige ontvangsten 0,00 0,00 
4100 Klein materiaal en onderdelen 1.000,00 147,86 8070 Boetes te laat betalen 1ste aanmaning 0,00 
4200 Kosten aanhanger 75,00 0,00 8080 Boetes te laat betalen 2de aanmaning 0,00 
4210 Groot materieel (investeringen) 4.000,00 688,04 8090 Huur aanhanger 92,50 
4220 Groot onderhoud Wegdek 2.000,00 0,00 8100 Huur Aggregaat 0,00 
4230 Opbouw fietsenstalling 2.000,00 312,31 8110 Huur Frees Ferrari 65,00 
4300 Bankkosten 150,00 184,13 8120 Huur Kettgingzaag 0,00 
4420 Reservering rechtsbijstandskosten 0,00 0,00 8130 Ingehouden Tuin Borg 400
4500 Kantoorunit (elektr. / schoonm / spullen) 390,00 247,22 8140 Huur Hakselaar 20,00 
4510 Vergaderingen (ALV) 400,00 429,75 8150 Overname opstallen 100,00 

8160 Compost bestelling 14,50 
4520 Verenigingskosten (KvK, verzekering,ed) 425,00 559,14 8170 Bamboestokken bestelling 0,00 
4530 Kantoorkosten 371,00 120,93 8180 eigen bijdragen waterverspilling 45,00 
4540 Kopieerkosten 109,00 28,85 
4550 Representatiekosten 265,00 80,85 
4560 Porti/bezorgkosten 250,00 67,23 
4570 Bestuurskosten en vergoedingen 849,00 412,50 
4580 Cursussen 0,00 0,00 
4590 Overige kosten 109,00 0,00 
4574  

RESULTAAT 4.465,06 

TOTAAL 23.153,23 18.962,55 TOTAAL 17.614,69 18.962,55 
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VOLKSTUINVERENIGING "DE VLASHOF"
t.a.v. het Bestuur
Calandhof 92
5025 DJ  TILBURG

Onderwerp Datum
Jaaroverzicht 2018 januari 2019

Geachte relatie,

Hierbij ontvangt u het jaaroverzicht van de betaalrekening en spaarrekening die u bij ons heeft. De
gegevens in dit jaaroverzicht kunt u gebruiken voor het opmaken van uw jaarrekening en voor uw
belastingaangifte over 2018. We hebben deze gegevens, voor zover we dat wettelijk verplicht zijn, ook
aan de Belastingdienst doorgegeven.

Heeft u vragen over uw jaaroverzicht?
Op veel vragen over het jaaroverzicht vindt u het antwoord op ing.nl/zakelijkjaaroverzicht. Staat uw
vraag er niet bij of is het antwoord voor u niet duidelijk? U kunt ook contact opnemen met ons
Adviesteam Zakelijk via 020 22 888 22. Zij helpen u graag op werkdagen van 8.00 tot 21.00 uur en op
zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur.

Met vriendelijke groet,

Hans van der Horst
Directeur Klant Informatie Management

Bijlage: Jaaroverzicht 2018
EndDocument

Zakelijk
Contact via ing.nl/zakelijk
ING Bank N.V.,
statutair gevestigd te Amsterdam
Handelsregister nr. 33031431
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Betalen
ING Zakelijke Rekening: NL86 INGB 0000 4282 79 VOLKSTUINVERENIGING 'DE VLASHOF'
Saldo op 01-01-2018 9.819,95
Saldo op 31-12-2018 15.050,30

Sparen
ING Vermogen Spaarrekening: NL86 INGB 0000 4282 79 VOLKSTUINVERENIGING 'DE VLASHOF'
Saldo op 01-01-2018 45.682,32
Saldo op 31-12-2018 50.000,00
Rente, door u ontvangen in 2018 52,07

Informatie over uw jaaroverzicht
Op ing.nl/zakelijkjaaroverzicht vindt u meer informatie over uw jaaroverzicht. U kunt ook contact opnemen met ons
Adviesteam Zakelijk via 020 22 888 22. Zij helpen u graag op werkdagen van 8.00 tot 21.00 uur en op zaterdag van
9.00 tot 17.00 uur.

Informatie over het Depositogarantiestelsel
Tegoeden bij ING worden beschermd door het Nederlandse wettelijke Depositogarantiestelsel. Dit is een garantierege-
ling, die u beschermt wanneer een bank niet meer aan haar verplichtingen kan voldoen. De garantieregeling geldt voor
alle banken die een bankvergunning hebben van De Nederlandsche Bank. Als ING niet meer aan haar financiële ver-
plichtingen kan voldoen, wordt het totale tegoed over uw rekeningen tot een maximum van €100.000 vergoed. Kijk
voor meer informatie op www.ing.nl/zakelijk/depositogarantiestelsel.

Jaaroverzicht 2018
VOLKSTUINVERENIGING "DE VLASHOF"

In dit jaaroverzicht vindt u de gegevens die u kunt gebruiken voor het opmaken van uw jaarverslag. Alle
bedragen in dit overzicht zijn in euro’s, tenzij anders aangegeven.



Brabant Water N.V.

www.brabantwater.nl

postadres Postbus 1068

5200 BC 's-Hertogenbosch

kvk 16005077

btw NL002916678B01

iban NL25 INGB 0002 6063 48

bic INGBNL2A

creditor id NL32 ZZZ 16005077 0000

datum 17 januari 2019

accountnummer 4012568

Volkstuin De Vlashof

verbruiksadres Hazennest-West 95 

TILBURG

Volkstuin De Vlashof
t.a.v. Mw. A. Schreurs
Hazennest-West 95
5012 TR  TILBURG
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Toelichting

a Brabant Water N.V. 1.371,63

b Rijksbelasting op leidingwater en provinciale heffing 1.137,63

c Administratiekosten 8,00

d Korting automatische incasso / iDEAL -8,00

e BTW 150,56

Totaal kosten deze periode 2.659,82

f Af:  betaalde voorschotten 2.024,00

Saldo: te weinig door u betaald 635,82

Jaarafrekening 01-01-2018 tot 01-01-2019

 

Nieuw voorschot (januari) 237,00

Bij: saldo Jaarafrekening 635,82

Door u te betalen € 872,82

Wij schrijven dit bedrag op 31 januari 2019 af
van IBAN NL86 INGB 0000 4282 79. 

Verrekening

a 118,07

b 99,36

c -

d -

e 19,57

Per termijn € 237,00

(was € 184,00)

Dit voorschot incasseren 
wij vanaf maart omstreeks 
de 1e van elke maand.

Nieuw voorschot

Uw waterverbruik

beginstand 25-11-2017: 14059
volgens uw opgave

eindstand 09-12-2018: 17219
volgens uw opgave

verbruik 3160 m³ t



Pagina 1

Overzicht

Pagina 2

Specificatie

Pagina 3

Toelichting

Uw verbruikshistorie

Dagen / verbruik tussen meterstanden
Gemiddeld verbruik per dag

2016/2017

376 dagen / 1971 m³
5,242 m³

2017/2018

361 dagen / 2403 m³
6,657 m³

2018/2019

379 dagen / 3160 m³
8,338 m³

a Brabant Water N.V.  € 1.371,63

Vastrecht (excl. BTW 6%) 01-01-18 / 01-01-19 12 mnd  x 5,8700 70,44

Verbruik drinkwater (excl. BTW 6%) 25-11-17 / 01-01-18 308 m³  x 0,4402 135,58

Verbruik drinkwater (excl. BTW 6%) 01-01-18 / 09-12-18 2852 m³  x 0,4087 1.165,61

b Rijksbelasting op leidingwater en provinciale heffing  € 1.137,63

Rijksbelasting op leidingwater (excl. BTW 6%) 25-11-17 / 01-01-18 308 m³  x 0,3360 103,49

Rijksbelasting op leidingwater (excl. BTW 6%) 01-01-18 / 09-12-18 2852 m³  x 0,3390 966,83

Provinciale belasting grondwater (excl. BTW 6%) 25-11-17 / 09-12-18 3160 m³  x 0,0213 67,31

c Administratiekosten  € 8,00

Administreren en documenteren klantgegevens (excl. BTW 6%) 8,00

d Korting automatische incasso / iDEAL  € 8,00

Korting betaling via automatische incasso (excl. BTW 6%) 01-01-18 / 01-01-19 4  x 2,00 8,00

e BTW  € 150,56

BTW 6,00% over 2.509,26 01-01-18 / 01-01-19  150,56

Ondernemer? Ga naar de toelichting voor uw btw-specificatie.

Specificatie jaarafrekening

f Betaalde voorschotten  € 2.024,00 (in rekening gebracht: € 2.024,00)

2018
jan.

184,00

2018
maart

184,00

2018
april

184,00

2018
mei

184,00

2018
juni

184,00

2018
juli

184,00

2018
aug.

184,00

2018
sept.

184,00

2018
okt.

184,00

2018
nov.

184,00

2018
dec.

184,00

 Over deze periode hebben wij de hier vermelde betalingen van u ontvangen.
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a Brabant water

Brabant Water N.V.

Postbus 1068

5200 BC 's-Hertogenbosch

Telefoon 073 683 80 00

www.brabantwater.nl

Algemene voorwaarden
Op www.brabantwater.nl vindt u onze Algemene voorwaarden. Op aanvraag sturen we u gratis een 
exemplaar.

Drinkwater

Vastrecht

Voor uw aansluiting betaalt u vastrecht. Van dit bedrag onderhouden wij het leidingnet en de watermeter. 
Vastrecht is een vast bedrag en is altijd verschuldigd, ook als er geen water wordt afgenomen.

Verbruik

De prijs per m3
 (=1000 liter) die wordt vermeld in de specifiatie is de prijs die gold in de daarbij vermelde 

verbruiksperiode. De prijs is exclusief rijksbelasting op leidingwater, provinciale heffing en btw.

Voorschot
Het nieuwe voorschotbedrag is gebaseerd op uw drinkwaterverbruik, vastrecht, rijksbelasting, provinciale 
heffing en btw. Indien de tarieven tussentijds wijzigen wordt het voorschot automatisch aangepast.

b Rijksbelasting op leidingwater en provinciale heffing
Het rijk berekent rijksbelasting op leidingwater. De provincie Noord-Brabant berekent een 
grondwaterheffing op drinkwater. U betaalt beide per m3.

 c d Administratiekosten / Korting automatische incasso
Voor het administreren en documenteren van klantgegevens brengt Brabant Water kosten bij u in rekening. 
De hoogte van deze administratiekosten kan verschillen per kalenderjaar. Door uw nota's via automatische 
incasso of iDEAL te betalen kunt u een korting krijgen die even hoog is als uw administratiekosten. Per saldo 
kost het u dan niets extra.

e Btw (informatie voor ondernemers)
Btw-specificaties voor deze jaarafrekening
Btw in totaal kosten deze periode € 150,56
Btw in totaal berekende voorschotten € 114,62

Te weinig berekende btw € 35,94

Btw in uw nieuwe voorschotbedrag € 19,57



Volkstuin De Vlashof
t.a.v. Mw. A. Schreurs
Hazennest-West 95
5012 TR  TILBURG

Brabant Water N.V.

www.brabantwater.nl

postadres Postbus 1068

5200 BC 's-Hertogenbosch

kvk 16005077

btw NL002916678B01

iban NL25 INGB 0002 6063 48

bic INGBNL2A

creditor id NL32 ZZZ 16005077 0000

Beste meneer, mevrouw,

Bijbetaling of hoger voorschot? En uw waterverbruik is niet gestegen?
Brabant Water heeft het drinkwatertarief in 2019 niet verhoogd. Toch gaat u meer 
betalen voor uw drinkwater. Dit  komt omdat wij over uw volledige verbruik Belasting 
op Leidingwater (BoL) berekenen. In deze bijlage geven wij u meer informatie.

Jaarafrekening en nieuw voorschot
Op uw jaarafrekening en in uw nieuwe voorschot berekenen wij Belasting op 
Leidingwater over het volledige verbruik. Daarom betaalt u meer op uw 
jaarafrekening. Ook verhogen wij uw voorschot.  

Vrijstelling
Wilt u in aanmerking komen voor de vrijstelling voor Belasting op Leidingwater boven 
de 300 m³?  Dan vragen wij u om een juist en volledig ingevulde verklaring terug te 
sturen.  U hebt eerder hierover een brief van ons ontvangen met het verzoek ons een 
opgave te doen van het aantal WOZ-objecten. Helaas hadden wij deze opgave op het 
moment van het opmaken van deze jaarafrekening nog niet terug ontvangen. 

Verklaring WOZ-objecten
Ontvangen wij van u de juist en volledig ingevulde verklaring WOZ-objecten  binnen 
een maand terug? Dan kunt u vrijgesteld worden van BoL boven het waterverbruik 
van 300 m³ (op basis van 365 dagen) per WOZ-object. U betaalt dan alleen BoL tot 300 
m³ per WOZ-object. Indien van toepassing, corrigeren wij dan de teveel in rekening 
gebrachte Belasting op Leidingwater op uw jaarafrekening. Maken wij een correctie 
op de jaarafrekening? Dan verlagen wij ook uw voorschot. 

Hebt u nog vragen?
Kijkt u dan op onze website www.brabantwater.nl. Komt u het antwoord dat u zoekt 
niet tegen? Dan kunt u uw vraag stellen via het reactieformulier. Ook kunt u bellen 
met onze medewerkers van de afdeling Klantenservice. Het telefoonnummer is 073 
683 80 08. U bereikt ons op werkdagen tussen 8.00 en 17.00 uur. Wij helpen u graag.

Met vriendelijke groet,
 <

Kirk den Otter
Teammanager Klant in Contact

Datum
17-01-2019

Ons kenmerk
4012568

Accountnummer
4012568

Handelsregister
16005077

Pagina
1 van 1



Toelichting financieel jaaroverzicht boekjaar 2018

Bob heeft tot 1 september de financiële administratie gedaan. Daarna heeft Ans het 
draaiende gehouden, gesteund door Ramon als aspirant bestuurslid.

Afwijkingen in begroting
De vrijwilligerskosten zijn hoger dan begroot. Dat komt omdat in de voorjaarsvergadering 
is gestemd over een verhoging van de vrijwilligersvergoeding. Dat is aangenomen en de 
begroting was er nog niet op aangepast. Er is géén tuincommissaris geweest. Alle 
personele onderhoudskosten zitten in “onderhoud in eigen beheer”.

10 euro boete verlies sleutel
Vorig jaar stond er 10 euro boete voor het verlies van een sleutel op de balans. Dat bedrag
is overgeheveld naar de reserves, het eigen vermogen.

Korting 2e helft tuinseizoen
Er was een goede tuinbezetting en daardoor redelijk stabiele inkomsten.
Leden die laat in het seizoen starten met huren hoeven maar de halve huur te betalen. 
Daarmee is afgelopen jaar wat onrust ontstaan waardoor we ook leden eenmalig 
huurkorting hebben gegeven die voor de in het HR genoemde datum starten met huren. 
Als we bijna bij die datum zijn dan waarschuwen we daar meestal voor en dat waren we 
vergeten. Je kunt in dat geval de tuin in optie geven tot aan de datum dat er wel korting 
gegeven mag worden. Soms is dat een goede keus.

In 2018 is er 3 x borggeld ingehouden. Een keer van 250 euro en 2 keer 50 euro. 
Er stond teveel genoteerd bij de borggelden. Dat is gecorrigeerd waardoor de totaal 
ingehouden borg op 400 euro uit komt. 

Gelukkig hoefde er geen boetes uitgedeeld te worden i.v.m. te late betalingen. Een 
herinnering was voldoende. Het is prettig als er gewoon tijdig betaald wordt of minstens 
tijdig overlegd. 

Opstallen bij tuinwissel.
Het bestuur heeft enkele keren als intermediair geopereerd bij het verkopen van de 
opstallen. 
In 2017 hebben we min of meer gedwongen opstallen moeten overnemen die in 2018 
weer verkocht zijn. Dat is toen geboekt onder debiteuren. Door het nu onder te brengen 
onder een eigen grootboekkaart met de naam “overname opstallen” krijgen we een beter 
beeld van wat er gebeurt. Enkele opstallen die aan de vereniging vervallen waren zijn voor 
een klein bedrag verkocht aan nieuwe huurders.
We spraken met vertrekkende leden af dat ze alsnog de opbrengst van de opstallen 
zouden krijgen als die binnen 6 maanden opnieuw verkocht zouden worden. Dat is enkele 
keren gebeurd.
Mocht dat niet lukken, dan vervallen ze aan de vereniging. Deze afspraken worden 
genoteerd op het afstand formulier waarvan de vertrekkende huurder een kopie krijgt.
We bemoeien ons als bestuur liever niet met de overnames, maar soms kan het niet 
anders. Wat we wel altijd doen is bewaken dat er geen prijsopdrijving plaats vindt.
Nieuwe huurders krijgen steeds vaker de verplichting om de opstallen op te knappen. Dat 
weten ze voordat ze het huurcontract tekenen. Het gaat dan om goedkope of gratis 
huisjes die echt aangepakt moeten worden om verdere verkrotting tegen te gaan.



Groot materiaal
In 2018 is de klappaal aangeschaft en een multifunctioneel apparaat met bosmaaier en 
verstelbare heggenschaar op benzine. Met die schaar kan gemakkelijk in de hoogte 
gewerkt worden zonder dat het aggregaat en kabels daarbij nodig zijn. Dat werkt veiliger 
in de groenstroken. 
Er is ook een papierversnipperaar aangeschaft om verouderde documenten met privacy 
gevoelige gegevens goed te kunnen vernietigen.

Water 
Waterverbruik is een punt van zorg.
Er is door leden 2 x betaald i.v.m. water verspilling door lekkende kranen en/of slangen. 
Desondanks zijn de waterkosten de pan aan het uit rijzen. Dat is deels te verklaren door 
een goede bezetting van de tuinen en de extreem droge zomer. Toch willen we iedereen 
oproepen om zuinig te zijn met water. Niet sproeien overdag. Er verdampt meer dan er 
aan de planten ten goede komt. Met een gieter water geven mag wel.
Liever met een bezem je pad schoonmaken dan met water spuiten.
Verder blijven tuinslangen en tappunten om aandacht vragen. De tuinslang moet altijd 
ontkoppeld zijn bij het verlaten van de tuin. Dan kan hij ook niet per ongeluk onder druk
blijven staan en alsnog kapot klappen. Afgelopen jaar hebben we weer een aantal van die 
incidenten gehad. Het kan iedereen overkomen, maar we moeten er alles aan doen om het
te vóórkomen. Vandaar, tuinslang altijd afkoppelen. 
We gaan in 2019 jaar bij lekkende tuinslangen en kranen echt boetes uitdelen.

Water lijkt niet duur te zijn, maar als je alle belastingen meeneemt die je erover betaalt is 
het ineens wel duur. In 2018 hebben we € 2.659,82 aan water uitgegeven. In 2015 was dat 
nog € 1.439,09. We zitten nu op een voorschot van € 237,00. Zo kunnen we niet doorgaan.
Daarom vragen we iedereen om zuinig te zijn met water en het te melden als je ergens 
iets ziet lekken. (foto maken, melden bij bestuur)

Verknoeien van water is ook niet milieuvriendelijk te noemen en zoals iedereen weet 
moeten we milieuvriendelijk tuinieren. 

De bestuursvergoedingen waren lager omdat er weinig bestuursleden waren. Dat zal in 
2019 hopelijk anders zijn.

Door de lange warme droge zomer stonden een aantal activiteiten op een laag pitje. 
Daardoor is er nauwelijks geld uitgegeven aan zaken zoals
Opbouw gereedschap berging
Reparatie wegdek

Conscribo is onder verenigingskosten geboekt. 
Verzekering is dit jaar 2 x betaald. Jan en december. Vandaar dat dit bedrag zo afwijkt van 
voorgaande jaren.

Overgang naar Conscribo. 
Het nieuwe leden- en boekhoud pakket is ingericht. Er is schaduw gedraaid met 2018. 
De conclusie is dat het goed voldoet en gemakkelijker werkt. De bedragen kloppen exact 
met het oude systeem. 
Er zijn alle mogelijke overzichten te maken die controles sterk vereenvoudigen. De 
bijbehorende documenten kunnen aan de boekingen gekoppeld worden.

Vanaf 2019 werken we dan ook alleen nog in Conscribo.



Vanuit onze bankrekening halen we de gegevens op. Die worden vervolgens in Conscribo 
geladen en van aanvullende informatie voorzien. Het is in Conscribo eenvoudig om elk 
bank overschrift te herkennen en te zien naar welke grootboek rekeningen de bedragen 
zijn gegaan. 

De facturen voor tuinhuur en contributie van 2019 zijn al vanuit Conscribo aangemaakt, 
verzonden en verwerkt. Dat is prima verlopen. Zodra er maar 1 cent verschil is krijg je een 
melding in het rood en blijft de factuur “open” staan. Dat maakt het wel heel 
overzichtelijk.
Volgend jaar gaan we ze per mail verzenden, tenzij de leden hebben aangegeven 
ze per post te willen of geen email adres hebben. 

Het oude systeem blijft bewaard voor het geval toekomstige besturen toch terug willen 
naar de oude situatie. Er zitten alleen geen nieuwe gegevens meer in. De inrichting en 
grootboeknummers hebben we grotendeels hetzelfde gehouden. 

Alle gegevens van de leden zitten op één plek bij elkaar. Conscribo maakt geregeld back-
ups van hun systemen. Ze hebben een goede helpdesk. Als bestuursleden onverwacht 
uitvallen kan degene die het moet overnemen bij de helpdesk terecht. Dat waarborgt de 
stabiliteit van de Vlashof administratie. De privacy is hiermee ook gemakkelijker geregeld. 
Niemand hoeft meer thuis bestanden te bewaren. 

Begroting
In de begroting zit een bedrag opgenomen voor onderhoud units. De witte unit lekt en 
vloer buigt door bij de deur. Daar zal echt iets aan moeten gebeuren. Goede klussers die 
dat kunnen en willen aanpakken zijn welkom.
Er zijn 2 begrotingen gemaakt. Een met de voorgestelde huurverhoging en een zonder. 
Daarbij is duidelijk te zien dat we zonder verhoging te snel interen op de reserves wat 
onwenselijk is.



Cijfertjes allerlei

Er zijn 11 bestuurs- vergaderingen geweest.

Aantal leden op 31-12-2018 88
Lege tuinen op 31-12-2018 3 160, 27, 98

Huurders zonder borg 3
Huurders lage borg 25
Huurders hoge borg 60

Jaarlijkse kortingen
Er zijn 21 huurders die jaarlijks een korting op de huurprijs krijgen vanwege oude 
afspraken. Ze hebben destijds extra betaald om hekken etc. te kunnen bekostigen. 

Totaal aantal tuinen in 2018 91
Totaal aantal tuinen in 2019 92 Omdat tuin 43 is gesplitst in tuin 43 en tuin 343, 
te weten kindertuin en voedselbanktuin.

Er zijn 3 leden van tuin gewisseld. Als leden bij het bestuur aangeven dat ze dat willen dan 
noteren we dat in Conscribo. Als er een tuin vrij komt wordt die eerst aan de eigen leden 
aangeboden.

Uitschrijvingen
Problemen gezondheid 5
Gedwongen vertrek 2
Nieuwe voltijds studie 1
Relatie gewijzigd 1
Te weinig tijd 3
Verhuizing buiten Tilburg 2
Wissel tenaamstelling en/of tuin 3

Totaal aantal uitschrijvingen 17 Waarvan echt vertrokken 14

Inschrijvingen.
Er zijn 12 nieuwe leden ingeschreven in 2018. 
Twee daarvan zijn in hetzelfde jaar weer uitgeschreven. Een vanwege gewijzigde 
thuisomstandigheden en een omdat ze totaal niet tuinierden, ook niet na gesprekken met 
het bestuur.



Begroting bij jaarrekening 2018 na verhoging contributie met 0,01 cent per M2

Vast te stellen ALV april 2019
Begroting komende 5 jaren 2019 2020 2021 2022 2023 2024
UITGAVEN Tuinkosten
Pachtkosten OVAT 6220 6245 6270 6295 6320 6345
Onderhoud in eigen beheer 3000 3025 3050 3075 3100 3125
Onderhoud uitbesteed extern 1000 1025 1050 1075 1100 1125
Tuincommissie vergoedingen 0 0 0 0 0 0
Water 3000 3200 3400 3600 3800 4000
Onderhoud waterleiding en machines 300 330 360 390 420 450
Kleine gereedschappen en onderdelen 563 580 597 614 631 648
Kosten aanhanger (-/- verhuur) 75 75 75 75 75 75
Investeringen groot materieel 1000 1000 1000 1000 1000 1000
Onderhoud wegdek 1000 1000 1000 1000 1000 1000
Opbouw fietsenstalling + opknappen Units 2000 1000 1000 1000 1000 1000
Subtotaal tuinkosten 18158 17480 17802 18124 18446 18768
Organisatiekosten
Kantoor (elektriciteit/schoonmaken) 410 430 450 480 500 515
Vergaderingen (ALV) 425 450 475 500 525 550
Verenigingskosten (Kvk, verzekeringen, etc) 560 565 570 575 580 585
Kantoorkosten 382 393 404 415 426 437
Kopieerkosten (incl. nieuwsbrief) 113 116 119 125 131 138
Represenatiekosten 273 281 290 300 312 324
Porti/bezorgkosten 225 200 175 150 125 100
Bestuurskosten/-vergoedingen 874 900 927 930 930 930
Cursussen 150 175 200 225 250 275
Overige kosten 115 120 125 130 135 140
Subtotaal organisatiekosten 3527 3630 3735 3830 3914 3994
TOTAAL UITGAVEN 21685 21110 21537 21954 22360 22762
INKOMSTEN
Huurontvangsten (-/- korting) 11800 11800 11800 11800 11800 11800
Beheersvergoeding OVAT 4665 4665 4665 4665 4665 4665
Contributies leden 2200 2200 2200 2200 2200 2200
Inschrijfgelden en lidmaatschap 120 120 120 120 120 120
Rente 10 10 10 10 10 10
TOTAAL INKOMSTEN 18795 18795 18795 18795 18795 18795
EXPLOITATIERESULTAAT -2890 -2315 -2742 -3159 -3565 -3967
Vermogen begin Boekjaar 35068 32178 29863 27121 23962 20397
Vermogen Einde boekjaar 32178 29863 27121 23962 20397 16430


