
Inkomsten Inkomsten

Bijdrage vanuit Woonstichting de Zes Kernen 6.800,00€       Bijdrage vanuit Woonstichting de Zes Kernen 3.354,96€     

Overige inkomsten 100,00€          Overige inkomsten -€               

6.900,00€       3.354,96€     

Uitgaven Uitgaven

Vrijwilligersvergoeding Bas Muijlwijk 1.200,00€       Vrijwilligersvergoeding Bas Muijlwijk 1.200,00€     

Vrijwilligersvergoeding Erik van Gent 1.000,00€       Vrijwilligersvergoeding 900,00€        

Vrijwilligersvergoeding Leni Manintveld 600,00€          Vrijwilligersvergoeding Leni Manintveld 600,00€        

Vrijwilligersvergoeding Arno Rosendaal 1.200,00€       Vrijwilligersvergoeding Arno Rosendaal 1.200,00€     

Rente, provisie, kosten, kosten passen 120,08€          Rente, provisie, kosten, kosten passen 130,00€        

Algemene ledenvergadering 278,82€          Algemene ledenvergadering 280,00€        

Kertpakketten bestuursleden 149,55€          Kertpakketten bestuursleden 150,00€        

Public relations 95,59€            Public relations 100,00€        

Overige incidentele uitgaven 337,38€          Overige incidentele uitgaven 250,00€        

Opleiding en training -€                Opleiding en training 1.500,00€     

Totaal uitgaven € 4.981,42 Totaal uitgaven € 6.310,00

Netto winst € 1.918,58 Netto winst € 2.955,04-

Totaal bankstanden op basis van prognose op 1-10-2020 € 2.000,00

Resultaat rekening 2018-2019 Prognose 2019-2020

Huurdersverenging Bernisse

Resultaat rekening 2018-2019 en Prognose 2019-2020

Samenvatting

Het jaar 2018/2019 kan worden beschouwd als financieel jaar met geen geen noemenswaardige bijzonderheden naast de hoog uitgevallen post-overige incidentele uitgaven. Wel is dit jaar bijzonder 

vanwege een onverwachtse tussentijdse wijziging van financieel verantwoordelijke binnen het bestuur. Op 27-juni-2019 is penningmeester en secretaris Erik van Gent zeer onverwachts overleden. Erik heeft 

tot aan zijn overlijden de financiele administratie beheerd. Na het zomerreces heeft Arno Rosendaal de taak van penningmeester overgenomen en zal hij deze taak vervullen tot er een nieuwe 

penningmeester is geworven. 

Over de binnenkomende gelden kan worden vermeld dat woonstichting de Zes Kernen de vereniging conform afspraak €6.800,- heeft toe doen komen. Daarbij is er €100,- gecrediteerd door de erven van 

Erik van Gent voor het ontvangen van de vrijwilligersvergoeding ná overlijden. 

Over de uitgaande gelden kan worden vermeld dat de grootste uitgaven zijn gedaan als vergoeding aan de bestuursleden. Overige grote posten zijn de bankkosten, kosten voor de ALV en de overige 

incidentele uitgaven. De laatste post is onverwacht hoger dat begroot door het afscheid van Monique en de bloemen bij het overlijden van Erik. 

Voor volgend jaar gaan wij als bestuur ervanuit dat we vanaf februari weer een nieuw bestuurslid hebben geworven die daar een vergelijkbare vergoeding zal ontvangen als de andere bestuursleden. 

Daarbij hebben we een post opgenomen voor opleiding en training zodat we gericht kunnen investeren in de ter zake kundigheid van het bestuur. Woonstichting de Zes Kernen zullen wij verzoeken om 

€3354,96 aan ons over te maken voor het kunnen sluiten van de prognose op een vermogen van €2000,- op 1-10-2020. Dit positieve resultaat zien wij als een reservering. 


