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JAARVERSLAG 2014 
 
Voorwoord 
Het voorliggende jaarverslag 2014 geeft u inzicht in en is een overzicht van de 
activiteiten die in het afgelopen jaar door KBO, afdeling Sassenheim zijn verricht.  
 
Op 24 februari 2014 vond de Algemene Ledenvergadering plaats. De aanwezige leden 
keurden het verslag van de algemene ledenvergadering van 13 februari 2013, 
waaronder het financieel jaarverslag, goed. Tijdens deze vergadering trad mw. Corry 
van der Voet, Arie van Zuylen en Edu Veltman af. Zij stelden zich niet meer 
verkiesbaar. Van de 2de secretaris van KBO Zuid-Holland, Guido van Osselaer, kreeg 
Edu Veltman de zilveren speld toegekend als dank en waardering voor zijn inzet en de 
wijze waarop hij zijn werkzaamheden voor de bond had vervuld. 
In 2014 kwam het voortbestaan van de Warmondse Ouderenbond onder grote druk te 
staan omdat het niet lukte leden voor het bestuur aan te trekken. Als er geen nieuwe 
bestuursleden zich zouden aanmelden, zou de bond in september 2014 ophouden te 
bestaan. Dit was onacceptabel voor de andere twee ouderenbonden in de gemeente 
Teylingen. De wethouder van Teylingen heeft de drie ouderenbonden het advies 
gegeven de mogelijkheid te onderzoeken om tot een algehele fusie of een bestuurlijke 
fusie te komen.  
Rest mij alle bestuursleden bijzonder te bedanken voor hun enorme inzet en voor de 
vele vrijwilligers een bijzonder woord van dank, zonder hun werk en inzet zouden 
vele activiteiten geen doorgang kunnen vinden. 
Tot slot danken wij de gemeente Teylingen voor de ontvangen subsidie in 2014 
aangezien we daarmee een deel van onze activiteiten hebben kunnen realiseren. 
Dick Voerman, voorzitter 
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DE DOELSTELLING VAN KBO SASSENHEIM 
KBO Sassenheim is bedoeld voor alle 50-plussers in Sassenheim ongeacht geloof, 
politieke kleur e.d. en is aangesloten bij de Unie KBO, de grootste ouderenorganisatie 
van Nederland. De Unie KBO is landelijk, provinciaal en lokaal georganiseerd over het 
hele land en telt momenteel meer dan 180.000 leden. De Unie KBO is een vitale 
organisatie van en voor senioren, voortgekomen uit de katholieke traditie van 
onderlinge solidariteit en zorg voor elkaar. 
 

KBO Sassenheim tracht dat doel te bereiken door: 
 Een open bond te zijn voor alle Sassenheimers vanaf 50 jaar, die zich wensen aan 

te sluiten; 

 De belangen van de burgers vanaf 50 jaar bij de lokale overheid te behartigen; 

 Nauw samen te werken met Welzijn Teylingen met als doel om de beste service 
aan haar leden en andere ouderen in Sassenheim te bieden; 

 In samenwerking met andere bonden van ouderen in de regio, de provincie en het 
land de belangen van de burgers vanaf 50 jaar bij de overheid te behartigen; 

 Jaarlijks een totaal programma voor haar leden op te stellen, waarin zowel 
ontspanning als informatieoverdracht aandacht krijgen; 

 Haar leden waar nodig professioneel te adviseren en te helpen via onze 
ouderenadviseurs; 

 Haar leden te assisteren bij het doen van de jaarlijkse belastingaangifte door de 
speciaal opgeleide belastingconsulent(en) opdat deze leden zoveel mogelijk 
kunnen profiteren van de verschillende mogelijkheden om het bedrag van de 
verschuldigde belasting te minimaliseren. 
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2.  ORGANISATIE 
 
2.1 Bestuur 
In het jaar 2014 is er een wijziging opgetreden in de samenstelling van het bestuur. 
Drie leden hebben afscheid genomen van het bestuur.  
De samenstelling van het bestuur per 24 februari 2014 is: 
• Dick Voerman, voorzitter 
• Mw. Netty Havenaar, secretaris, ledenadministrateur, webmaster, coördinator 

activiteiten 
• Martin C. Bergman, penningmeester en belastingconsulent 
• Jos Jonkman, bestuurslid en coördinatorcontactpersonen  
  

Het bestuur werd bij haar werkzaamheden ondersteund door: 
• Mw. Annelies Veltman, spelleider bingo 
• Mw. Corry van der Voet, medeorganisator dagtochten en contactpersoon 
• Simon Ligthart, spelleider bridgen en medeorganisator dagtochten 
• Mw. Adrie de Goeij en Jos de Jong, spelleiders klaverjassen 
• Bert van den Nouwland, als coördinator belastingservice, ouderenadviseur en 

reisleider bij de jaarlijkse vakantieweek 
• de contactpersonen als aanspreekpunt in diverse rayons 
• de gastvrouwen bij activiteiten 
 Het bestuur behartigt de belangen van haar leden, stelt het jaarlijkse 

activiteitenplan op, regelt zaken met betrekking tot de vereniging, int de 
contributie en doet afdrachten aan het hoofdbestuur.  

Het afgelopen verenigingsjaar kwam het algemeen bestuur twaalf keer in vergadering 
bijeen. 
 

2.2  Algemene Ledenvergadering 
Op 24 februari 2014 vond de algemene ledenvergadering plaats. Behandeld werd het 
jaarverslag waaronder het financieel jaarverslag. De kascommissie had voorafgaande 
aan de vergadering de financiële stukken gecontroleerd en goed bevonden. De 
penningmeester werd gedechargeerd voor het gevoerde financiële beleid en de 
begroting voor 2014 werd goedgekeurd door de leden. 
Tijdens de jaarvergadering waren Corry van der Voet, Arie van Zuylen en Edu Veltman 
aftredend en niet meer herkiesbaar. Als nieuw bestuurslid werd Jos Jonkman 
gekozen. 
Op 30 april vond een ingelaste korte algemene ledenvergadering plaats in verband 
met een wijziging in het bestuur. Mw. Mieke van den Nouwland was bereid gevonden 
om zitting te nemen in het bestuur. Helaas was dit van korte duur. Om persoonlijke 
reden heeft ze besloten zich terug te trekken.  
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2.3 Contactpersonen 
De vereniging heeft 18 contactpersonen. Zij bezorgen tien keer per jaar het door ons 
uitgegeven Activiteitennieuws en de Nestor, het landelijk door de Unie KBO 
uitgegeven blad, bij de leden. Ook dit jaar hebben de contactpersonen ervoor 
gezorgd dat alle leden bij een verjaardag of ander heugelijke gebeurtenis een 
felicitatie ontvingen. Het bestuur en de contactpersonen komen drie maal per jaar 
bijeen om ervaringen uit te wisselen en eventuele problemen te bespreken. 
 

2.4 Ereleden 
KBO Sassenheim heeft op dit moment twee ereleden. 
Mevrouw Marlies Koot-van de Werf heeft tijdens de Algemene Ledenvergadering in 
februari 2010 het erelidmaatschap ontvangen bij haar afscheid van onze bond. 
De heer Simon Ligthart, oud-voorzitter van onze bond, heeft bij zijn afscheid in mei 
2012 het erelidmaatschap ontvangen.  
 

2.5 Belastinginvullers 
In 2014 is er door onze belastinginvullers ondersteuning gegeven bij het invullen van 
de belastingformulieren. Ongeveer 350 leden zijn geholpen bij hun belastingaangifte. 
Ook zijn daarbij vele vragen op het gebied van zorg, wonen etc. beantwoord of 
doorverwezen naar de hiervoor bedoelde instanties. Jaarlijks worden onze belasting-
invullers bijgeschoold, zodat zij van de laatste regelingen op de hoogte zijn. 

 
2.6 Vrijwillige Ouderenadviseurs (VOA) 
Onze leden kunnen gebruikmaken van de diensten van de VOA. Zij kunnen er met 
vragen terecht op het gebied van huursubsidie, het aanvragen van bijzondere 
bijstand, voorzieningen vanuit de WMO enz. 

 
2.7 Promotie en werving nieuwe leden 
Naast ons programmaboekje, het activiteitennieuws en de website werd om nog 
meer bekendheid te geven aan de activiteiten die KBO Sassenheim organiseert 
regelmatig artikelen in de plaatselijke weekbladen geplaatst, zoals over onze 
activiteiten en belangenbehartiging, over de start van het nieuwe seizoen en over de 
iPad bijeenkomst van 20 oktober 2014. Ook wordt er in 2015 een film gemaakt van 
de eerste bijeenkomst van het opgerichte iPad Café. Deze zal te vinden zijn op onze 
website en die van de Unie KBO. 
In september 2014 is deelgenomen aan het Vrije Tijdsfestival waarin alle plaatselijke 
verenigingen zich presenteerden. 
Het bestuur is blij met de geplaatste artikelen en de ervaring is dat deze goed gelezen 
worden. 
 
 
 
 



 
 

 

     -6- 

 
 
2.8 Ledenadministratie 
De leeftijdsopbouw per begin en einde 2014 was als volgt: 
Leeftijdsgroep 1-1-2014 31-12-2014 Verschil 

Beneden 55 jaar 5 5 +0 

Van 55 t/m 59 jaar 23 22 -1 

van 60 t/m 64 jaar 71 83 +12 

van 65 t/m 69 jaar 177 183 +6 

van 70 t/m 74 jaar 226 225 -1 

van 75 t/m 79 jaar 252 245 -7 

van 80 t/m 84 jaar 217 215 -2 

van 85 t/m 89 jaar 108 100 8 

van 90 t/m 94 jaar 26 21 -5 

van 95 t/m 99 jaar 8 6 -2 

Geboortejaar onbekend 9 4 -5 

Totaal 1122 1109 -13 

 
In 2014 is het ledenaantal gedaald van 1122 naar 1109. Het afgelopen jaar zijn er 53 
nieuwe leden bijgekomen. Afgeschreven zijn 66 leden door overlijden, ziekte, 
verhuizing of opzegging.  
 

2.9    Activiteitennieuws 
Het Activiteitennieuws verscheen tien keer in het afgelopen jaar. Deze wordt met de 
Nestor bezorgd op ruim 850 adressen. De organisatie en coördinatie van de 
bezorging ligt in de handen bij de coördinator contactpersonen.  
Ons Activiteitennieuws is voor en van de leden. Elk lid heeft de mogelijkheid 
informatie, een verhaal of artikelen te laten plaatsen. Het Activiteitennieuws is 
overigens ook te bekijken op onze website: Sassenheim.kbozuidholland.nl. 
 

2.10  Website 
KBO Sassenheim heeft een website waarop veel informatie is te vinden. Ook oude 
verslagen van het Activiteitennieuws en jaarverslagen van de bond en de nieuwsflitsen 
van KBO Zuid-Holland zijn via de website te lezen. Het gebruik van onze website neemt 
jaarlijks toe omdat meer en meer leden gebruik maken van een iPad, tablet of 
computer. Het bestuur zal het gebruik van de sociale media binnen de vereniging 
stimuleren. 
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3.   ACTIVITEITEN 
 
3.1 Klaverjassen/bridgen 
In het seizoen 2014/2015 zijn 27 klaverjas- en bridgemiddagen georganiseerd.  
 

3.2 Vierkamp Klaverjassen 
Ook dit jaar is samen met de ouderenbonden van Noordwijkerhout, Voorhout en De 
Zilk vier maal een  “Vierkamp Klaverjassen” georganiseerd. 
 

3.3 Dagtochten / vakantieweek 
In 2014 zijn vier dagtochten, twee vaartochten en een vakantieweek georganiseerd, 
namelijk 

 Op 15 april 2014 de Voorjaarstocht Bourgondisch Brabant. 

 Op  14 mei 2014 de 55Plus beurs Expo in de locatie "Hart van Holland" te Nijkerk  

 van zaterdag 31 mei t/m zaterdag 7 juni 2014 een 8-daagse vakantieweek naar 
hotel Brinkzicht in Vledder (Drente). 

 op 22 juli 2014 een zomerdagtocht “Zeeland op zijn mooist”. 

 Op 18 augustus 2014 werd ‘Moeder Bets vaartocht’ op de Kagerplassen wederom 
aan de ouderen van Teylingen aangeboden door de booteigenaren van jachthaven 
Jonkman. Door slechte weeromstandigheden kon de vaartocht geen doorgang 
vinden. Daarvoor in de plaats werd een gezellige middag in de jachthaven 
georganiseerd. 

 Op 16 augustus 2014 de sloepentocht vanuit Warmond via de Leidse grachten en 
langs de trekvaart weer terug naar Warmond. Alle senioren van de gemeente 
Teylingen konden hieraan deelnemen. De vaartocht was georganiseerd door de 
Warmondse Ouderenbond.  

 Op 28 oktober 2014 een najaarsdagtocht langs diverse kastelen van de prinsen van 
Oranje Nassau.  

De belangstelling voor de dagtochten is altijd groot, zodat we afgelopen jaar een 
aanmeldingsprocedure hebben moeten instellen. 
 

3.4 Bingo  
In 2014 vonden 8 bingomiddagen plaats waaronder sinterklaas-, kerst met loterij - en 
paasbingo. De bingo in de Theaterzaal van ’t Onderdak mogen zich steeds op 
voldoende belangstelling verheugen.  
 

3.5 Soos 
Maandelijks wordt, behalve tijdens de zomerstop, de Soos op maandagmiddag 
georganiseerd. Sinds het seizoen 2013/2014 zijn hier aan toegevoegd presentaties, 
filmvoorstellingen en spelletjes. 
Deze middagen zijn bedoeld voor alle senioren in ons dorp. 
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3.6 Zomeractiviteiten 
Tijdens de zomerstop werden voor de tweede keer, als aanvulling op ons 
jaarprogramma, zomeractiviteiten georganiseerd in het Paviljoen Sassennest in Park 
Rusthoff. In de maanden juni, juli en augustus konden de leden op de woensdag- en 
donderdagmiddagen kaarten, sjoelen, rummikub, kienen, handwerken of gewoon 
gezellig samenzijn.  
 

3.7 Viering van belangrijke gebeurtenissen 
Bij de opening of sluiting van het seizoen of ter viering van het kerstfeest wordt door 
ons een gezellige middag met een optreden in de Tuinkamer van de Bernardus 
georganiseerd. In het voor- en najaar is een gezamenlijk diner in “de Oude Tol” 
georganiseerd. De belangstelling was groot.  
 

3.8 Internationale Dag van de Ouderen 
Op 1 oktober 2014 is “De internationale Dag van de Ouderen” georganiseerd door de 
ouderenbonden van Teylingen en Welzijn Teylingen met een optreden van 
Linquienda in Partycentrum “De Oude Tol”. Het maximaal aantal te plaatsen 
personen woonden dit optreden bij en hebben genoten van de heerlijke middag.  
 

3.9 Informatiebijeenkomsten 
In 2014 zijn door KBO Sassenheim in samenwerking met Welzijn Teylingen voor onze 
leden drie informatiemiddagen georganiseerd.  
De thema’s van deze bijeenkomsten waren:  
• op 19 mei 2014 Ouderen in Beweging 
• op 20 oktober 2014 “Kom kennismaken met de iPad”. 
• op 17 november 2014 Veiligheid in en om het huis. 
De op 27 januari 2014 geplande informatiebijeenkomst “Omgaan met verlies” is niet 
doorgegaan in verband met de geringe belangstelling. 
 

3.10 Seniorenkoor Cantate 
Het seniorenkoor Cantate valt onder de paraplu van KBO Sassenheim. Het koor 
bestaat uit 35 leden. Het koor oefent iedere maandagmiddag. In 2014 zijn de 
afspraken met Cantate schriftelijk vastgelegd in een overeenkomst. 
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3.11 Overzicht van de activiteiten in cijfers 
Activiteiten Aantal evenementen Aantal deelnemers 

Klaverjassen  2013 2014 2013 2014 

  24 27 281 365 

Regionale vierkamp 
klaverjassen 

Totaal 
meespelende 

4 4   

Klaverjassers 
uit 
Sassenheim 

4 4 85 93 

Bingo  9 8 511 436 

Bowlen  0 5 0   67 

Fotografie  0 6 0 112 

Informatiemiddagen  6 3 298 133 

Diners  2 2 286 260 

Kerstviering  1 1 119 115 

Opening en sluiting 
van het seizoen 

 2 2 151 178 

Museum-Plus-Bus  0 0 0 0 
Jaarvergadering  1 1 98 42 

Dag van de Ouderen Leden uit 
Sassenheim 

1 1 122 119 

Soos   Met muziek/ 
film/presentatie 

 7 121 108 

Busreizen   3 3 188 181 

Nieuwjaarsbijeenkomst  1 1 73 37 

De 55 Plus Expo  0 1 0 21 

 

3.12 Carnavalsvereniging “De Saksen” 
KBO Sassenheim heeft op een verzoek van de Sassenheimse Carnavalsvereniging “de 
Saksen” de speciale carnavalsmiddag voor ouderen ondersteund en daaraan 
bekendheid gegeven via ons Activiteitennieuws. Deze carnavalsmiddag op de 
carnavalsdinsdag is altijd een groot succes. Meer dan 100 personen, sommigen 
uitbundig verkleed, hebben dan een fantastische middag in ’t Onderdak. 
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4. BELANGENBEHARTIGING 
 
Belangenbehartiging is een van de kerntaken van de KBO. Belangenbehartiging vindt 
o.a. plaats op de terreinen:  
Gezondheid en Zorg, Wonen en Mobiliteit en Zingeving en Levensvragen. Om dit te 
bereiken wordt nauw samengewerkt met verschillende organisaties, waaronder KBO 
Regio Duin- en Bollenstreek, de (semi)overheid en patiënten- en consumenten-
organisaties. 
 

4.1  Belangenbehartiging voor de ouderen als groep 
Op landelijk niveau wordt dit uitgevoerd door de Unie KBO. De KBO Zuid-Holland 
regelt de belangenbehartiging op provinciaal niveau. En op plaatselijk niveau werken 
we in de KBO “Koepel” samen met de Warmondse Bond van Ouderen en de Bond van 
Ouderen Voorhout. 
KBO-leden kunnen gebruikmaken van een collectieve zorgverzekering. Zij ontvangen 
bij het Zilveren Kruis Achmea 7,5% korting op het basispakket en 10% op aanvullende 
pakketten plus enkele extra’s. Bij Zorg & Zekerheid ± 7 % ontvangt men een korting 
op alle pakketten plus enkele extra’s zoals bij zienhuisopname gratis TV. 
Daarnaast hebben wij een overeenkomst met de Service Apotheek Sassenheim en bij 
Kroon Parket in Hillegom en Sassenheim waardoor een lid op vertoon van de KBO-
ledenpas een kassakorting van 10% ontvangt. 
 

4.2  Individuele belangenbehartiging  
Bij de belangenbehartiging aan de individuele leden denken wij aan het invullen van 
de belastingformulieren en/of de huur- en andere toeslagen, dat door enkele 
belastinginvullers van de bond wordt verzorgd. Daarnaast worden de ouderen-
adviseurs benadert voor financiële kwesties, vragen over zorg, over huisvestiging, 
psychische vragen. 
Jaarlijks volgen de ouderenadviseurs bijscholingscursussen om hun kennis up-to-date 
te houden. 
 

4.3  Welzijn Teylingen 
KBO Sassenheim heeft ook in 2014 op veel gebieden nauw samengewerkt met 
Welzijn Teylingen. 
 

4.4  Gemeente Teylingen 
KBO Sassenheim heeft twee maal per jaar overleg met wethouder van de Gemeente 
Teylingen, die ouderenbeleid en zorg in zijn portefeuille heeft, over onderwerpen die 
de senioren in Teylingen aangaan.  
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4.5  Unie KBO 
De Unie KBO in ‘s Hertogenbosch, verzorgt de uitgave van het 10 maal per jaar 
verschijnende blad “Nestor” met veel informatie voor de leden. Daarnaast wordt 
door de Unie KBO 17 keer per jaar het blad “KBO Nieuws” uitgegeven, dat speciaal is 
bedoeld voor de plaatselijke besturen.  
 

4.6  KBO Zuid-Holland 
Binnen de organisatie van de ouderenbonden KBO heeft elke provincie een eigen 
organisatie, waar de activiteiten in de provincie worden gecoördineerd ter 
bevordering van de collectieve en individuele belangen van alle senioren in die 
provincie en in het bijzonder die van de leden van de KBO. 
 

4.7  KBO Regio Duin- en Bollenstreek 
Om ‘dicht bij huis’ elkaar gemakkelijk te kunnen helpen om de gewone dagelijkse 
problemen te overwinnen of om een bepaalde actie iets ruimer dan de eigen stad of 
dorp te kunnen uitvoeren hebben we veel contacten in de regio. 
Bestuursleden bezochten deze vergadering vier maal. 
 

4.8  Koepel Bonden van Ouderen Teylingen 
De Ouderenbonden van Sassenheim, Voorhout en Warmond vormen gezamenlijk de 
Koepel. Het doel hiervan is met elkaar in overleg te treden over diverse (actuele) 
zaken en op die manier “op één lijn” met de Gemeente Teylingen in gesprek te gaan.  
Enkele keren per jaar wordt gezamenlijk vergaderd. 
 

4.9  Zorgbelang Zuid-Holland Noord 
KBO Sassenheim is een actief lid van Zorgbelang en probeert daar met name de 
belangen van de ouderen in de regio en in het bijzonder die in Sassenheim en 
Teylingen te behartigen. 
 

4.10  Klankbordgroep Regiotaxi Holland Rijnland 
KBO Sassenheim overlegt via de Klankbordgroep Regiotaxi Holland Rijnland over 
problemen en oplossingen voor de gebruikers van de Regiotaxi. 
 
 

******** 
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Financieel Jaarverslag 2014 
Exploitatierekening en begroting       2013               2014         2014                        2015 
Ontvangsten           Resultaat           Begroting       Resultaat       Begroting 

6710 Ontspanning 363,00     600,00       452,00  600,00 

6720 Recr. Maaltijden 3.086,50 2.500,00   3.246,45  3.000,00 

6730 Bustochten 6.800,00  6.600,00    7.917,00    7.000,00 

6741 Fotocursus 0,00         0,00  570,00  300,00 

6744 Bowlen 0,00        0,00       325,00   300,00 

6750 Kerstviering 295,10     300,00       328,50       300,00 

8610 Netto opbrengst eigen acties 0,00          0,00       180,00       100,00 

8620 Kaarten 446,00      620,00       687,70       630,00 

8630 Bingo 2.200,50   2.300,00    2.019,50    2.200,00 

8640 Loterij 349,50      250,00       663,00       300,00 

8811 Contributies leden 23.757,60 23.520,00  24.350,00  23.520,00 

8841 Donaties 560,00      100,00      568,00       200,00 

8844 Subsidies 3.370,00   3.370,00    3.370,00    3.370,00 

8848 Rente 355,11      350,00       255,77       255,00 

8851 Keuken/bar 1.738,90   2.350,00  2.240,95    2.200,00 

Totaal 43.322,21 42.860,00  47.173,87  44.275.00 

Uitgaven 

4401 Huisvesting 3.310,91 2.990,00 2.152,62  2.840,00 

5501 Organisatie 19.407,10 20.174,00 21.121,54  21.850,00 

5631 Administratie-/bankkosten 369,73 400,00 497,27  500,00 

6601 Specifieke kosten 1.281,87 2.850,00 2.843,67  2.850,00 

6710 Ontspanning 3.895,40 2.100,00 2.144,97  2.100,00 

6720 Recr. Maaltijden 3.865,30 2.500,00 3.730,25  3.000,00 

6730 Bustochten 6.738,00 6.600,00 7.664,00  7.000,00 

6740 Soos 140,99 400,00 184,15  300,00 

6741 Fotocursus 0,00 0,00 612,00  300,00 

6744 Bowlen 0,00 0,00 369,00  300,00 

6750 Kerstviering 300,00 500,00 995,80  600,00 

6760 Info / voorlichting 0,00 150,00 218,30  150,00 

7701 Afschrijvingen/reserveringen 268,50 250,00 250,00  250,00 

8620 Kaarten 232,69 440,00 180,29  280,00 

8630 Bingo 2.046,93 2.100,00 2.228,32  2.200,00 

8640 Loterij 131,00 150,00 182,05  180,00 

8851 Keuken/bar 1.200,10 1.600,00 965,99  1.100,00 

Totaal uitgaven 43.188,52 43.204,00 46.341,12  45.800,00 

Resultaat 133,69 -344,00 832,75  -1.525,00 

Totaal 43.322,21 42.860,00  47.173,87 44.275,00 

Boekjaar 2014 

Beginbalans (31 december 2013) 
Activa  Passiva 
Inventaris 1.000,00 Algemene reserve  6.210,60 

Kas  1.080,88 Bestemmingsreserve  8.450,00 

Bank betaalrekening 2.002,79 Nog te betalen/   4.689,94 

Bank prijzengeld betaalrek    800,00 Resultaat vorig boekjaar     133,69 

Bank rendement rekening 9.165,99 

Bank reserve fondsen 5.767,34  

Vooruit betaald / nog te ontvangen      74,00- 

Memorial           258,77-  

Totaal                                    19.484,23 Totaal   19.484,23 

Eindbalans (31 december 2014) 
Activa   Passiva 
Inventaris  750,00 Algemene reserve  6.344,29 

Kas 228,70 Bestemmingsreserve  8.450,00 

Bank betaalrekening  1.724,48 Nog te betalen/  2.349,72 

Bank prijzengeld betaalrek.     284,48 Resultaat lopend boekjaar 832,75 

Bank rendement rekening  9.160,23 

Bank reserve fondsen  5.828,87 

Totaal                                    17.976,76 Totaal   17.976,76
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