
 

 

 

 



 
    

JAARVERSLAG 2018 KBO TEYLINGEN 
 

1. INLEIDING 
Voor u ligt het jaarverslag 2018 van KBO Teylingen waarin een samenvattend overzicht zal 
worden gegeven van de activiteiten gedurende het afgelopen jaar, met daarbij een verant-
woording van de financiële middelen.  
Met ongeveer 2200 leden is de KBO een grote vereniging in de gemeente Teylingen van en 
voor senioren. De start van KBO Teylingen ligt in de oprichting op 1 september 2015 middels 
een besturenfusie van de drie seniorenbonden. KBO Sassenheim, KBO Voorhout en KBO 
Warmond, allen gevestigd in de gemeente Teylingen. Aan het  bestuur van KBO Teylingen 
zijn  bevoegdheden overgedragen door middel van een samenwerkingsovereenkomst. Deze 
bevoegdheden betreffen belangenbehartiging en bepaalde gezamenlijke activiteiten. KBO 
Teylingen tracht een belangrijke belangenbehartiger voor de senioren te zijn in de gemeente 
Teylingen en in de voor senioren belangrijke instellingen. Zij zijn tevens gesprekpartners in 
het lokale seniorenbeleid. 
Binnen KBO Teylingen heeft elke afdeling haar eigen Activiteitencommissie, een eigen leden-
vergadering en beheert men haar eigen financiën.  
Omdat KBO Teylingen zich meer en meer ontwikkelt tot een belangengroep voor alle 
senioren in Teylingen vanaf 50 jaar voor alle gezindten heeft het bestuur in de 
bestuursvergadering van 17 december 2018 het besluit genomen haar naam voor alle drie 
de afdelingen te wijzigen in “Seniorenvereniging Teylingen”.  
Het streven is op 1 januari 2020 tot een volledige fusie van de drie KBO-afdelingen te komen. 
 
In hoofdstuk 2 en 3 vindt u de beschrijving van de doelstelling en de organisatie van KBO 
Teylingen. In hoofdstuk 4 en 5  wordt  informatie gegeven over de belangenbehartiging en 
de gezamenlijke activiteiten. Het financiële verslag en de begroting 2019 vindt u op pag.10 
e.v. 
 

2.  DOELSTELLING VAN KBO TEYLINGEN   
De KBO staat voor een goede belangenbehartiging voor alle 50-plussers, dat wil zeggen: 
mee-denken, meespreken en meedoen op de beleidsterreinen wonen/zorg/welzijn, 
koopkracht, digitalisering, veiligheid en zingeving. In de afgelopen jaren was het grootste 
deel van het beleid gericht op sociaal-culturele activiteiten. Overheveling van 
overheidstaken naar Gemeenten en Regio maakte de noodzaak van het oppakken van lokale 
belangenbehartiging echter urgent. Hiertoe voert de KBO een actief beleid. Het aanbieden 
van activiteiten blijft onverminderd belangrijk voor onze leden. De plaatselijke afdelingen is 
de plaats waar het directe contact ligt met de individuele KBO-leden en waar leden gebruik 
kunnen maken van diverse activiteiten. 
KBO Teylingen is aangesloten bij de KBO-PCOB, respectievelijk KBO Zuid-Holland.  
 

3. ORGANISATIE KBO TEYLINGEN 
 
3.1 Bestuur KBO Teylingen 
Het bestuur van KBO Teylingen, waaronder valt KBO Sassenheim, Voorhout en Warmond, 
wordt vanaf 1 april 2018 gevormd door de volgende personen:  



• Dick Voerman, voorzitter 
• Hans Boere, vice-voorzitter 
• Netty Havenaar, secretaris, ledenadministrateur  
• Huub Cloosterman, belangenbehartiging en Adviesplatform WMO en Jeugd (interim) 
•    Evert Hegnauer, penningmeester 
• Wim van Kampen, 2e secretaris 
• Lia Oostdam, belangenbehartiging en Adviesplatform WMO en Jeugd 
• Corri van Wetten, bestuurslid 
• Chris Zwetsloot, bestuurslid 
Tijdens de algemene ledenvergadering hebben we afscheid genomen van Martin Bergman, 
penningmeester.   
In 2018 kwam het bestuur 12  keer in vergadering bijeen waarvan een vergadering met de 
Activiteitencommissie Voorhout en een vergadering met de Activiteitencommissie 
Warmond. 
 

3.1 Werkgroepen:  
a.    werkgroepen belangenbehartiging Teylingen en Regio Duin & Bollenstreek 

Leden werkgroep: Netty Havenaar, Huub Cloosterman, Hennie Langenberg, Dick 
Voerman. 
De werkgroep heeft 6 keer  regionaal vergaderd en verder overleg gevoerd binnen de 
bestuursvergadering.    

b.    werkgroep gezamenlijke (zomer)activiteiten 
      Leden werkgroep: Hans Boere, Netty Havenaar, Dick Voerman, Chris Zwetsloot 
 De werkgroep heeft 4 keer vergaderd. 
 

4. BELANGENBEHARTIGING 
Belangenbehartiging is een van de kerntaken van de KBO en vindt plaats op de terreinen: 
wonen/zorg/welzijn, koopkracht, digitalisering, veiligheid en zingeving. De belangen-
behartiging wordt mede bepaald door het project “Samen voor lokale Belangenbehartiging”. 
Dit project is in 2015 van start gegaan binnen de regio Duin- en Bollenstreek in opdracht van 
de Unie KBO, met als doelstelling te onderzoeken of en waar er meerwaarde ligt in het 
samenwerken. Om dit te bereiken worden contacten gelegd en wordt samengewerkt met 
verschillende lokale organisaties, met KBO Zuid-Holland en de KBO-afdelingen in de Regio 
Duin- en Bollenstreek. 
In het kader van de belangenbehartiging ondersteunen de belastinginvullers en ouderen-
adviseurs direct de leden van KBO Teylingen en ook niet-leden. Daarnaast zijn een aantal 
voor iedereen toegankelijke informatiebijeenkomsten georganiseerd. 

 
4.1 Belastinginvullers 
Bij KBO Teylingen zijn  7 belastinginvullers, de  zgn. HUBA’s werkzaam. De HUBA’s hebben 
ongeveer 245 leden geholpen bij hun jaarlijkse belastingaangiften. Ook zijn daarbij vele 
vragen op het gebied van zorg, wonen etc. beantwoord of doorverwezen naar de hiervoor 
bedoelde instanties. Jaarlijks worden HUBA’s bijgeschoold en daardoor zijn ze op de hoogte 
van de veranderingen in de regelgeving. 
 
De belastinginvullers van KBO Teylingen zijn: 
- Bert van den Nouwland,  Sassenheim  tel. 0252-864572 



coördinator belastinginvullers 
- Martin Bergman  Sassenheim tel. 0252-214942 
- Henk Brouwer Sassenheim tel. 0252-231087 
- Huub Cloosterman Voorhout tel. 0252-221272  
- Hans van Dam Sassenheim tel. 0252-212313 
- Evert Hegnauer Voorhout tel. 0252-221228  
- Otto Knottnerus Warmond tel. 071-3010635 
 

4.2 Ouderenadviseurs  
De ouderenadviseurs (OA’s) hebben een aantal gesprekken gevoerd met leden. De OA is een 
vrijwilliger, die op verzoek van KBO-leden meedenkt, ondersteunt, bemiddelt of adviseert 
over regelgeving en voorzieningen op de terreinen welzijn, zorg, wonen, veiligheid, vervoer 
en financiën.  
Het team ouderenadviseurs van KBO Teylingen is in 2018 
uitgebreid met 3 leden zodat deze nu bestaat uit 9 
ouderenadviseurs. In oktober 2018 zijn 16 mensen uit de 
regio Duin- en Bollenstreek gestart met de opleiding 
Ouderenadviseur, waaronder Joke Vos, Huub Clooster-
man en Henk Brouwer uit Teylingen. Zes zware trainings-
dagen, verzorgd door docenten van KBO Zuid-Holland en 
vertegenwoordigers uit de regio rondom de thema’s 
wonen, welzijn, zorg. De laatste cursusdag, 16 januari 
2019, is afgesloten in de vernieuwde raadszaal van het 
gemeentehuis te Hillegom. Daar kregen alle kandidaten een certificaat uitgereikt van 
wethouder van Trigt. Ook waren de wethouders uit Teylingen en Lisse aanwezig. De daarbij 
behorende bloemen werden aangeboden door bestuurders van de afdelingen.  
De ouderenadviseurs van KBO Teylingen zijn: 
- Hans Boere Voorhout tel. 06-22526285 
- Henk Brouwer Sassenheim tel. 0252-231087 
- Huub Cloosterman Voorhout tel. 0252-221272  
- Els de Haas Warmond tel. 071-3011618 
- Wim van Kampen Voorhout tel. 0252-214992 
- Henny Langenberg Warmond tel. 071-3010895 
- Bert van den Nouwland Sassenheim tel. 0252-864572 
- Dick Voerman Sassenheim tel. 0252-347347 
- Joke Vos Sassenheim tel. 0252-213627  
 

4.3 Informatiemiddagen 
In het kader van de collectieve belangenbehartiging zijn er binnen de drie afdelingen van 
KBO Teylingen  in 2018 de volgende informatiebijeenkomsten georganiseerd.  
1. Bijeenkomst: keuzes in de laatste levensjaren, wat kan en wat mag?! Aan deze 

bijeenkomst werkte mee notariskantoor Heemskerk. 
2. Bijeenkomst: Wonen. Senioren blijven steeds langer thuis wonen. Hierbij werd 

antwoord gegeven op vragen die men als eigenaar van een woning of als huurder op 
leeftijd kunnen komen: wat als door (kleine) ongemakken uw woning aangepast moet 
worden? Wat zijn de mogelijkheden? Welke weg moet bewandeld worden? Denkt men 
misschien aan verhuizen? Is men verplicht om te verhuizen? Daarnaast vond een 



presentatie plaats van beschikbare hulpmiddelen. Aan deze bijeenkomst werkten mee 
Vooruitgang, Stek en AanEen. 

3. Bijeenkomst: `Als ik het niet meer kan’. Dit was de eerste bijeenkomst van de Lokale 
Alliantie Teylingen tegen financieel misbruik van senioren. Het doel van de bijeenkomst 
was het geven van voorlichting over het voorkomen van financieel misbruik.  

 Aan deze middag werkten mee notariskantoor Heemskerk, de Rabobank Bollenstreek en 
BewindvoeringZorg. 

4. Voorlichting met behulp van een App die senioren traint tegen babbeltruc. De app geeft 
een virtuele training om de weerbaarheid te vergroten. Er zijn 6 situaties van 
babbeltrucs nagebootst. Deze situaties geven een goed beeld van hoe zo’n babbeltruc in 
zijn werk gaat en leert de gebruiker om de oplichter te weerstaan. 

5. Bijeenkomst: Hoe houd ik mij hersenen gezond door de Hersenstichting. 
 
In het kader van de belangenbehartiging neemt KBO Teylingen deel aan: 
-   het Adviesplatform WMO en Jeugd van de gemeente Teylingen. Het Platform adviseert 

het college van Burgemeester & wethouders over beleid en uitvoering van de WMO en 
Jeugdwet. 

-  de Klankbordgroep Regiotaxi Holland Rijnland; hier worden o.a. richtlijnen, problemen en 
oplossingen voor de gebruikers van de regiotaxi besproken. Opgemerkt werd o.a. dat er 
sinds 2015 een terugval is in de reizigersaantallen in de Bollenstreek, die zich in 2018 
heeft voortgezet. Een reden is de hogere eigen bijdrage, maar ook dat men strikter is 
gaan indiceren en er wordt strenger gekeken naar oneigenlijk WMO-gebruik van de 
Regiotaxi.  

- het  overleg met Welzijn Teylingen over WMO en informatiebijeenkomsten. 
- het overleg met de gemeente Teylingen (wethouder (WMO/ senioren)  : over 

onderwerpen die de senioren in Teylingen aangaan.  
- de Algemene vergaderingen van KBO Zuid-Holland  
- Werkgroep Belangenbehartiging Regio Duin- en Bollenstreek  

De regionale werkgroep heeft in 2018 deelgenomen aan het overleg inzake de uitwerking 
van de Transformatieagenda Duin- en Bollenstreek, om te kijken waar de betrokkenheid 
en inzet (participatie en inzetten burgerkracht) van leden van de seniorenverenigingen 
hun plek kunnen vinden.  

 
Gedurende 2018 heeft KBO Teylingen aandacht besteed aan: 

 Verdere implementatie van het Regio project “Samen voor lokale belangenbehartiging”  

 Overleg met Welzijn Teylingen en de gemeente Teylingen 

 Bezoek aan een aantal senioren in Voorhout door kinderen uit de Bahai’groep. 

 Verdere implementatie van het beleidsplan  

 Werving van deskundige bestuursleden  

 Overleg met de CDA en D66 in Teylingen 
 
Voor 2019 staan op het programma: 

 Verdere uitwerking ter realisatie fusie KBO Teylingen op 1 januari 2020. 

 Organisatie van een gezamenlijke vakantieweek voor de leden van KBO Teylingen 

 Organisatie van het zomerprogramma met als doel de stille zomermaanden, wanneer 
activiteiten stil liggen, voor senioren te overbruggen. 

 Organisatie van een bijeenkomst voor belastinginvullers en OA’s 



 Overleg met Welzijn Teylingen en de gemeente Teylingen 

 Deelname aan Laaggeletterdheid en Armoede. 

 Deelname aan het project “Binnen Boord”. Doel het vroegtijdig signaleren van 
dementie.  

 Deelname aan het Zorgpact Teylingen met als doel dat senioren zo lang mogelijk zelf-
standig kunnen blijven wonen. 

 Deelname aan lokale Alliantie Teylingen met als doel  preventie van financiële uitbuiting 
van senioren en kwetsbaren.  

 Overleg met de verantwoordelijke wethouder. 

 Nieuwe activiteiten met eventueel verbreding en verdieping 

 Overleg met de CDA en D66 in Teylingen 
 
4.4  KBO-PCOB 
KBO-PCOB is het samenwerkingsverband van de twee landelijke seniorenverenigingen de 
Unie KBO en de PCOB en is met een kwart miljoen leden de grootste seniorenvereniging in 
Nederland. De Unie KBO is met 190 duizend leden de grootste van de twee.   
De KBO-PCOB richt zich in de belangenbehartiging op vijf speerpunten: wonen/welzijn/zorg, 
veiligheid, koopkracht, digitalisering en zingeving.   
De KBO-PCOB verzorgt 10 maal per jaar de uitgave van het landelijk verschijnende magazine 
“KBO-PCOB” met veel informatie voor de leden.  
 
4.5 KBO Zuid-Holland 
Binnen de organisatie van de seniorenbonden KBO heeft elke provincie een eigen 
organisatie,  
waar de activiteiten in de provincie worden gecoördineerd ter bevordering van de 
collectieve en individuele belangen van de KBO-leden. 
Een aantal leden van het bestuur heeft vier ledenvergaderingen in Berkel en Rodenrijs bijge-
woond. 
 

1. ACTIVITEITEN 
 
5.1 Vakantieweek 2018 
In 2018 is weer een gezamenlijke vakantieweek georganiseerd, namelijk een 8-daagse 
vakantieweek naar Soest in Duitsland. Ook dit jaar weer onder begeleiding van Bep Donkerlo 
en Dick Voerman. 
Aantal deelnemers: 57  
Zie voor reisverslag met foto’s de website http://sassenheim.kbo-teylingen.nl. 
 
5.2  Zomeractiviteiten 
Ook dit jaar heeft KBO Teylingen verspreid over een periode van twee maanden, een zomer-
programma voor de KBO-leden in de gemeente Teylingen georganiseerd. Dit programma 
bestond uit een aantal verschillende activiteiten, bedoeld om senioren gedurende de zomer 
als de ontmoetingscentra vaak gesloten zijn, activiteiten op “een laag pitje staan” en familie, 
vrienden en kennissen op vakantie zijn, de gelegenheid te bieden elkaar in een ontspannen 
sfeer te ontmoeten.  
Alle leden werden enkele malen vooraf in de nieuwsbrieven uitgenodigd deel te nemen aan 
het zomerprogramma van KBO Teylingen. Het programma werd door de deelnemers 

http://www.uniekbo.nl/
http://www.pcob.nl/
http://sassenheim.kbo-teylingen.nl/


enthousiast ontvangen. Gebleken is dat er bij senioren een behoefte bestaat voor het 
deelnemen aan gezamenlijke activiteiten in de zomerperiode. 
Als laatste activiteit werd het zomerprogramma op 30 augustus 2018 gezellig afgesloten met 
bowlen en een goed verzorgde barbecue in Partycentrum De Oude Tol. 
Totaal aantal deelnemers 278. 

5.3 Viering Nationale Ouderendag 
Op 29 september 2018 is de Dag van De Ouderen voor alle senioren in de gemeente 
Teylingen georganiseerd in Hotel Van der Valk te Sassenheim. Deze dag werd aangekondigd 
in de nieuwsbrieven van de KBO-afdelingen en in de weekbladen. Vanuit de drie kernen was 
busvervoer geregeld. Deze dag kon worden gerealiseerd met financiële ondersteuning van 
de gemeente Teylingen. 
Totaal aantal deelnemers: 250 
 

5.4 Meerdaagse reis naar Ootmarsum 
Onder begeleiding van Dick Voerman is van 10 t/m 12 december 2018 een 3-daagse kerstreis 
georganiseerd naar Ootmarsum met bezoek aan kerstmarkten in Munster en een excursie 
naar het Oranjemuseum in Diepenheim. 
Aantal deelnemer: 27 
 

5.5 Dagtocht 2de Kerstdag 
Dit jaar werd een gezamenlijke dagtocht georganiseerd voor de senioren in de Gemeente  
Teylingen. De dagtocht was naar Haarzuilens  en omgeving. 
Totaal aantal deelnemers 49 
 
 
2.  
3.  
4. ALGEMEEN 
 
6.1 Ledenadministratie  
De ledenadministratie bestaat uit het bijhouden van het ledenbestand door middel van het 
verwerken van de mutaties, zoals invoeren van nieuwe leden, opzeggingen, overlijden, 
adres-wijzigingen en welke leden op grond van hun lidmaatschap korting op de premie van 
de zorgverzekering krijgen bij Zorg & Zekerheid of het Zilveren Kruis. In het ledenbestand 
worden tevens de contributiebetalingen bijgehouden.  
Op 31 december 2017 telde het totale ledenbestand van KBO Teylingen 2223 leden (in 
jaarverslag 2017 stond 2228 vermeld). Op 31 december 2018 stonden 2183 leden inge-
schreven, verdeeld over KBO Sassenheim 1088 (waaronder 2 ereleden), KBO Voorhout 677 
leden, KBO Warmond 418 leden waaronder 3 ereleden 
Gedurende het jaar 2018 zijn totaal 124 nieuwe leden ingeschreven en uitgeschreven 163 
leden (dwz overleden 70, verhuizing 18, afgeboekt 17 en opzeggingen 58).  
De cijfers laten zien dat er sprake is van enige teruggang van het aantal leden. Dit geldt met 
name bij de afdelingen Sassenheim en Voorhout. Bij de afdeling Warmond is daarentegen 
een toename van het aantal leden te zien: namelijk van 400 naar 417 leden.  
 

6.2  Ledenwerving 



Gezien het bovenstaande is het werven van nieuwe leden van groot belang.  Bij 
ledenwerving moeten we niet alleen denken aan ledengroei, maar ook het behoud van onze 
leden. Onze organisatie moet aantrekkelijk zijn met een bijbehorend imago, voor de huidige 
leden, maar ook de toekomstige generatie senioren. Vooral de jonge senioren zijn een 
belangrijke doelgroep bij de ledenwerving.  

 

 
6.3   Communicatie  
KBO Teylingen heeft een website met daaraan verbonden de websites van KBO Sassenheim, 
KBO Voorhout en KBO Warmond. Iedere KBO afdeling van KBO Teylingen heeft eigen 
afdelingspagina's op deze website. Daarop is alle informatie en activiteiten van KBO 
Teylingen, de eigen KBO afdeling en de andere KBO afdelingen te vinden (zie hiervoor 
http/www.kbo-teylingen.nl) 
Er zijn dit jaar 10 Nieuwsbrieven per afdeling gemaakt en verspreid via de bezorgers/ 
contact-personen. Verder is een programmaboekje zomeractiviteiten en verslag 
vakantieweek 2018 gemaakt. 
 

 
 
TOT SLOT 
Diverse leden zijn actief geweest als belastinginvuller (HUBA) bij het invullen van 
belastingformulieren van leden en ook hebben vrijwillige ouderenadviseurs  die steun 
geven. Een aantal leden is betrokken bij de uitvoering van activiteiten van de vereniging. 
Vooral bij de bezorging van de magazines van KBO-PCOB en de nieuwsbrieven. Deze 
belangloze inzet van vrijwilligers is onmisbaar voor het goed draaien van onze 
seniorenvereniging. 
 
Met dit verslag hoopt het bestuur van KBO Teylingen een goed beeld te hebben gegeven van 
wat er het afgelopen jaar zoals is gebeurd en waar men het komende jaar op het gebied van 
belangenbehartiging voor staat. 
 
 
Secretaris KBO Teylingen 
Netty Havenaar 
  



Exploitatierekening KBO Teylingen Periode van 01-01-2018 tot en met 31-12-2018 
 

 
 

Resultaat 
2018 

Begroting 
2018 

Begroting 
2019 

Bestuuurskosten 

 

-€ 1.922,31 -€ 1.910,00 -€ 3.600,00 

4400 Huisvesting € 39,36 € 0,00 -€ 200,00 

5110 Bureaukosten -€ 809,69 -€ 100,00 -€ 1.000,00 

5120 Vergader- en representatiekosten -€ 20,00 -€ 70,00 -€ 100,00 

5140 Verzekeringen € 0,00 -€ 50,00 -€ 50,00 

5150 Promotie / Ledenwerving € 0,00 -€ 650,00 -€ 500,00 

5170 Website € 82,75 € 0,00 -€ 150,00 

5210 Deskundigh. Bevordering -€ 199,99 € 0,00 -€ 250,00 

5220 Reis / verblijfkosten -€ 280,55 € 0,00 -€ 500,00 

5290 Overige € 0,00 -€ 30,00 € 0,00 

5310 Algemeen BVO Teylingen € 0,00 -€ 950,00 -€ 750,00 

5321 Kosten Sassenheim -€ 670,93 € 0,00 € 0,00 

5400 Drukkosten € 0,10 € 0,00 € 0,00 

5500 Administratie / Bankkosten -€ 63,36 -€ 60,00 -€ 100,00 

Bijdr.bestuurskosten 
 

€ 1.999,00 € 1.200,00 € 3.600,00 

5320 van Sassenheim € 1.000,00 € 607,00 € 1.800,00 

5330 van Voorhout € 666,00 € 378,00 € 1.200,00 

5340 van Warmond € 333,00 € 215,00 € 600,00 

Bustochten vakantie 
 

€ 609,91 € 100,00 € 150,00 

5942 Kersttocht inleg € 7.160,00 € 6.000,00 € 6.000,00 

5941 Kersttocht kosten -€ 7.725,00 -€ 5.900,00 -€ 5.900,00 

6812 Museum plusbus inleg € 450,00 € 250,00 € 450,00 

6811 Museum plusbus kosten -€ 509,56 -€ 250,00 -€ 500,00 

8510 Deelnemersbijdrage vakantie € 37.740,00 € 0,00 € 35.000,00 

8530 Vakantiekosten -€ 36.505,53 € 0,00 -€ 34.900,00 

Dag van de ouderen 
 

€ 798,75 € 0,00 € 0,00 

5730 Dag vd Ouderen linleg € 2.300,00 € 0,00 € 2.000,00 

5730 Bijdrage welzijn Teylingen € 5.000,00 € 0,00 € 5.000,00 

5730 Kosten -€ 6.501,25 € 0,00 -€ 7.000,00 

Zomeractiviteiten 
 

€ 434,81 € 190,00 € 0,00 

6892 Zmr act Algemeen inleg € 8.991,10 € 8.500,00 € 0,00 

6891 Zmr act Algemeen kosten -€ 4,75 € 0,00 € 0,00 

6821 Zmr act 01 klaverjassen S'heim 5-07 -€ 162,70 -€ 190,00 € 0,00 

6831 Zmr act 03 Fietstocht V'hout 12-07 -€ 578,25 -€ 560,00 € 0,00 

6832 Zmr act 04 Vaartocht 17-07 -€ 207,00 -€ 500,00 € 0,00 

6842 Zmr act 06 dagtocht Friesland 25-07 -€ 4.910,09 -€ 5.060,00 € 0,00 

6851 Zmr act 07 Vaartocht 31-07 -€ 168,35 € 500,00 € 0,00 

6852 Zmr act 08 Stadswandeling Hrlm 1-8 -€ 504,00 -€ 500,00 € 0,00 

6871 Zmr act 11 Fietstocht Warmond 09-8 -€ 477,20 -€ 500,00 € 0,00 

6881 Zmr act 13 Fietstocht S'heim 22-08 -€ 535,95 -€ 500,00 € 0,00 

6882 Zmr act 14 Barbecue Oude Tol 31-8 -€ 1.008,00 -€ 1.000,00 € 0,00 

     

 

Saldo Resultaat € 1.920,16 -€ 420,00 € 150,00 
 

 

   

 



Balans boekjaar 2018 Periode van 01-01-2018 tot en met 31-12-2018 

  

Beginbalans 

 Activa Passiva 

 1111 Kas 79,50 1181 Nog te betalen/vooruit ontvangen 3.500,00 
 1156 Rabo Teylingen 3.037,48 Resultaat vorig boekjaar -370,52 
 2211 Memorial 12,50 

 

 Totaal  3.129,48  Totaal 3.129,48 

 

 

Eindbalans 

 Activa  Passiva 

 1111 Kas 12,50 60 Algemene reserve -370,52 
 1156 Rabo Teylingen 5.244,02 1181 Nog te betalen/vooruit ontvangen 5.705,88 
 1191 Nog te ontvangen/vooruit betaald 1.999,00 Resultaat lopend boekjaar 1.920,16 

 

 Totaal  7.255,52 Totaal    7.255,52 

 
 
 

 
 


