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JAARVERSLAG 2015 
 
1. INLEIDING 
Voor u ligt het jaarverslag van KBO Teylingen, afdeling Sassenheim over het jaar 2015 waarin 
een overzicht wordt gegeven van de activiteiten die door de afdeling gedurende het 
afgelopen jaar zijn georganiseerd met daarbij een verantwoording van de financiële 
middelen.  
Er ligt een bewogen jaar achter ons. Na een lange onzekere periode over de huisvesting 
werd afgelopen juni gestart met de renovatie van ruimten in ’t Onderdak. Bij de planning van 
onze activiteiten waren we er vanuit gegaan dat we in september – bij de start van het 
nieuwe seizoen – de ruimten op de begane grond in gebruik genomen kon worden. Echter 
door vertraging in de verbouwingswerkzaamheden waren we genoodzaakt enkele 
activiteiten/vergaderingen te annuleren of deze elders te laten plaatsvinden. In oktober 
2015 konden we eindelijk de ruimten op de begane grond in gebruik nemen. We zijn blij nu 
op de begane grond gehuisvest te zijn zodat de bereikbaarheid van de ruimten voor onze 
leden met een invalidewagen of rollator aanzienlijk is verbeterd. 
In september 2014 is er een werkgroep opgericht om te komen tot  
een nieuwe bestuursvorm van de drie KBO-seniorenbonden in de gemeente Teylingen. Van 
deze werkgroep maakten alle bestuursleden van de drie seniorenbonden deel. In de 
algemene ledenvergaderingen van de drie seniorenbonden in het voorjaar van 2015 heeft de 
werkgroep van de leden goedkeuring gekregen om een bestuurlijke fusie uit te werken. 
Tijdens de buitengewone algemene ledenvergaderingen in augustus 2015 hebben alle drie 
de bonden met grote meerderheid ingestemd met het fusievoorstel, de verkiezing van onze 
voorzitter, Dick Voerman, en is op 1 september 2015 KBO Teylingen opgericht.  
 
DOELSTELLING  
KBO Teylingen stelt zich ten doel om voor haar leden en andere senioren in de gemeente 
Teylingen de belangen te behartigen op het gebied van wonen zorg, welzijn en financiën. 
Bovendien bevordert KBO Teylingen de zelfredzaamheid van senioren. De KBO wil senioren 
zolang mogelijk gezond, actief en betrokken houden bij de maatschappelijke ontwikkeling en 
heeft een actieve participatie van de leden hoog in het vaandel staan. 
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. 
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2.  ORGANISATIE 
 
2.1 Bestuur 
Het bestuur van KBO Teylingen, waaronder valt KBO Sassenheim, Voorhout en Warmond, 
wordt vanaf 1 september 2015 gevormd door de volgende personen:  
• Dick Voerman, voorzitter 
• Hans Boere, vice-voorzitter 
• Rob van Konijnenburg, 2e voorzitter 
•    Netty Havenaar, secretaris 
• Wim van Kampen, 2e secretaris 
• Connie ter Harmsel, penningmeester 
• Martin C. Bergman, 2e penningmeester 
• Chris Zwetsloot, bestuurslid 
 
2.2 Activiteitencommissie 
Binnen elk van de drie afdelingen is een activiteitencommissie werkzaam die de activiteiten 
organiseert en coördineert. De activiteitencommissie van KBO afdeling Sassenheim is als 
volgt samengesteld:  
• Dick Voerman 
• Netty Havenaar 
• Martin C. Bergman 
• Jos Jonkman  
 
Het afgelopen verenigingsjaar kwam de afdeling twaalf keer in vergadering bijeen.  
De commissie wordt bij haar werkzaamheden verder ondersteund door: 
• de kaartcommissie: Mw. Adrie de Goeij en Jos de Jong, spelleiders klaverjassen en 

Simon Ligthart, spelleider bridgen, Bert van den Nouwland, voor de Vierkamp 
• de iPad-Coaches: Bert van den Nouwland, Dick Voerman, Hans Wilson 
• de reiscommissie: Simon Ligthart, Corry van der Voet, Jos Jonkman en Netty Havenaar 
• de vakantiecommissie: Netty Havenaar en Dick Voerman 
• spelleider bingo: Annelies Veltman 
• de contactpersonen (bezorgers Nestor en Nieuwsbrief) 
• de gastvrouwen bij de activiteiten 
 
2.3  Algemene Ledenvergadering 
Op 16 maart 2015 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 gedéchargeerd voor het gevoerde financiële beleid en de begroting voor 2014 werd 
goedgekeurd door de leden. In deze vergadering werd het fusievoorstel aan de leden 
gepresenteerd. Op 24 augustus 2015 vond een buitengewone algemene ledenvergadering 
plaats waar het uitgewerkte fusievoorstel ter stemming werd gebracht. 
 
2.4  Contactpersonen 
De vereniging heeft 20 contactpersonen. Zij bezorgen het jaarlijkse programmaboekje, tien 
keer per jaar onze Nieuwsbrief en de Nestor, het landelijk door de Unie KBO uitgegeven 
tijdschrift, bij de leden. Ook dit jaar hebben de contactpersonen ervoor gezorgd dat alle 
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leden bij een verjaardag of ander heugelijke gebeurtenis een felicitatie ontvingen. Het 
bestuur en de contactpersonen komen twee maal per jaar bijeen om ervaringen uit te 
wisselen en eventuele problemen te bespreken. 
 
2.5 Belastinginvullers 
In 2015 is er door onze belastinginvullers ondersteuning gegeven bij het invullen van de 
belastingformulieren. Ongeveer 545 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. Al onze belastinginvullers hebben in 2015 de 
bijscholingscursus met succes gevolgd. Daarnaast heeft een aantal belastinginvullers de 
digitale belasting cursus gevolgd. 
Coördinator belastingservice: Bert van den Nouwland 
 
2.6 Vrijwillige Seniorenadviseurs  
Onze leden kunnen gebruikmaken van de diensten van de vrijwillige seniorenadviseurs. Zij 
kunnen er met vragen terecht op het gebied van huursubsidie, voorzieningen vanuit de 
WMO, het aanvragen van bijzondere bijstand,  enz. Uw aanvraag en gesprek blijven tussen u 
en de seniorenadviseur. 
 
2.7 Promotie en werving nieuwe leden 
Naast ons programmaboekje, de nieuwsbrief 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 en 
over de start van het nieuwe seizoen etc.  
In september 2015 is deelgenomen aan het Vrije Tijdsfestival waarin alle plaatselijke 
verenigingen zich presenteerden. 
 
2.8 Ledenadministratie 
Het aantal leden bedroeg op 1 januari 2015 1109 leden. In 2015 overleden 37 leden terwijl 9 
leden zijn verhuisd naar elders en 19 leden om niet nader gemotiveerde redenen het 
lidmaatschap hebben beëindigd. Van enkele leden is bekend dat zij vanwege gezondheids-
redenen zijn opgenomen in een zorginstelling.  
Gedurende het jaar 2015 zijn 74 nieuwe leden ingeschreven, zodat op 31 december 2015 
totaal 1118 stonden ingeschreven. 
Hieruit blijkt dat het ledenaantal redelijk stabiel is gebleven. Toch is het werven van nieuwe 
leden van groot belang. In reactie op de door ons georganiseerde activiteiten ontvangen we 
regelmatig nieuwe aanmeldingen. Mond op mond-reclame is hiervan vaak het gevolg. Om 
hierop adequaat in te spelen zou het mogelijk moeten zijn om een groot aantal leden te 
activeren om in hun eigen omgeving potentiële leden te benaderen.  
 
2.9 Nieuwsbrief 
De Nieuwsbrief verscheen tien keer in het afgelopen jaar. Deze wordt met de Nestor 
bezorgd op ruim 830 adressen. De organisatie en coördinatie van de bezorging ligt in de 
handen bij Jos Jonkman, de coördinator contactpersonen. Onze Nieuwsbrief is voor en van 
de leden. De Nieuwsbrief is overigens ook te bekijken op onze website: 
Sassenheim.kbozuidholland.nl. 
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2.10  Website 
KBO Sassenheim heeft een website waarop veel informatie is te vinden. Onze webmaster, 
Netty Havenaar, heeft de afdelingswebsite zodanig op internet gezet dat relevante 
nieuwsberichten soms eerder op de website staan dan dat deze in de nieuwsbrief zijn 
gepubliceerd. Ook oude verslagen van de Nieuwsbrief en jaarverslagen van de vereniging 
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. De afdeling zal het gebruik van 
de sociale media binnen de vereniging blijven stimuleren. 
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3.   ACTIVITEITEN 
 
De doelstelling van de activiteitencommissie is activiteiten voor een zo breed mogelijk 
publiek te organiseren. De commissie kan over het jaar 2015 terugkijken op een geslaagd 
seizoen. Zowel de informatieve bijeenkomsten als de activiteiten werden redelijk tot zeer 
goed bezocht. Naast de vaste activiteiten is dit jaar een drietal activiteiten aan het 
programma toegevoegd. Zo is er een groep aquarelleren van start gegaan, een nieuwe 
fotoclub en bloemschikken. Ook blijkt het iPad Café aan een noodzakelijke behoefte te 
voldoen. In de zomermaanden is een aantal activiteiten georganiseerd. Tot slot is de 
commissie betrokken geweest bij het opzetten van een wandelclub, genaamd ‘Wandelgroep 
Stap Mee’ voor de wat langzamere wandelaars die nog goed ter been zijn.  
 
3.1 Klaverjassen/bridgen 
Iedere donderdagmiddag, behalve wanneer er bingo is, wordt er in de maanden september 
tot en met april geklaverjast en gebridged. In 2015 zijn 27 klaverjas- en bridgemiddagen 
georganiseerd.  
 
3.2 Vierkamp Klaverjassen 
Ook in 2015 is samen met de seniorenbonden van Noordwijkerhout, Voorhout en De Zilk 
vier maal een “Vierkamp Klaverjassen” georganiseerd. Dit jaar is KBO Sassenheim de winnaar 
geworden, tweede KBO Noordwijkerhout en derde KBO Voorhout. Het hoogst aantal punten 
werd behaald door Jos de Jong. Hij kreeg de wisselbeker uitgereikt. Op de tweede plaats 
Toos Langeveld en op de derde plaats Rita van Zoen.  
 
3.3 Aquarelleren 
In 2015 werd gestart met een cursus schilderen met aquarelverf onder leiding van Ans 
Jonkman. In 2016 zal een vervolgcursus worden opgestart. 
 
3.4 Fotoclub 
Als vervolg op de cursus fotografiecursus vorig seizoen is dit seizoen een Fotoclub opgericht. 
Tijdens de bijeenkomsten worden de foto’s bekeken van een opdracht en van positieve 
commentaren voorzien. Ook worden de technieken met het fototoestel uitgeprobeerd en 
besproken. Elke sessie eindigt met een opdracht. 
 
3.5 Bingo  
In 2015 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.  
 
3.6 Bloemschikken 
In het verslagjaar werden drie middagen bloemschikken georganiseerd. Op 14 december kon 
een kerststuk worden gemaakt. Hiervoor hadden 25 personen zich voor aangemeld. 
 
3.7 iPad Café 
In vervolg op de introductiebijeenkomst iPad is er een iPad Café opgericht die elke eerste 
dinsdag van de maand bijeenkomt. Afhankelijk van de behoefte worden een of meerdere 
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onderwerpen behandeld door de iPad-coaches. Nog steeds melden zich nog leden om deel 
te nemen aan het iPad Café. 
 
3.8 Soos 
Maandelijks wordt, behalve tijdens de zomerstop, de Soos op maandagmiddag georgani-
seerd. 
Deze middagen zijn bedoeld voor alle senioren in ons dorp. 
 
3.9 Dagtochten / vakantieweek 
In 2015 werden drie dagtochten, een sloepentocht en een vakantieweek georganiseerd, 
namelijk 
• op 1 april 2015 de voorjaarsdagtocht Chocolade en Markthal te Rotterdam. 
• van zaterdag 30 mei t/m zaterdag 6 juni 2015 een 8-daagse vakantieweek naar hotel 

Monopole in Valkenburg (Limburg). 
• op 24 juni 2015 een zomerdagtocht “Reisje langs de Rijn”. 
• op 28 augustus 2015 de jaarlijkse sloepentocht over de Klagerplassen en door de Leidse 

binnenstad. Alle senioren van de gemeente Teylingen konden aan deze vaartocht 
deelnemen. De tocht was georganiseerd door de Warmondse Seniorenbond.  

• op 27 oktober 2015 een najaarsdagtocht ”Smokkelen in de Brabantse Kempen”.  
Ook waren we dit jaar ingeloot voor de MuseumPlusBus naar de Hermitage in Amsterdam 
(gezamenlijke activiteit KBO Teylingen). 
 
3.10 Zomeractiviteiten 
Het afgelopen jaar hebben KBO Teylingen en de Volksuniversiteit Teylingen gedurende twee 
weken diverse zomeractiviteiten georganiseerd voor de senioren in de gemeente Teylingen. 
Het programma bestond uit verschillende activiteiten, bedoeld om de senioren gedurende 
de vakantieperiode als de overige activiteiten op een laag pitje staan, de gelegenheid te 
geven in een ontspannen sfeer elkaar te ontmoeten. Er werden twaalf activiteiten georgani-
seerd waarvan vier activiteiten niet zijn doorgegaan vanwege onvoldoende inschrijvingen. 
Verder werd als aanvulling op ons jaarprogramma voor de derde maal in de maanden juni, 
juli en augustus op de woensdag- en donderdagmiddag zomeractiviteiten georganiseerd in 
het Paviljoen Sassennest in Park Rusthoff. 
 
3.11 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 georganiseerd en in het voor- en najaar is een 
gezamenlijk diner. Deze activiteiten vinden plaats in de Bernardus of in “de Oude Tol”. De 
belangstelling was groot.  
 
3.12 Internationale Dag van de Senioren 
Op 7 oktober 2015 vond “De internationale Dag van de Senioren” plaats in hotel de Valk. 
Ruim 370 personen uit de gemeente Teylingen namen deel uit deze dag, waarvan 162 uit 
Sassenheim. 
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3.13 Seniorenkoor Cantate 
Het seniorenkoor Cantate valt onder de paraplu van KBO Sassenheim. Het koor bestaat uit 
35 leden. Het koor oefent iedere maandagmiddag. Op 23 april 2015 nam het koor samen 
met andere koren deel aan de Korendag 2015 in de Regenboogkerk te Leiden. 
 
3.14 Wandelen 
In september is onder leiding van Theo Witteman gestart met een wandelclub, genaamd 
‘Wandelgroep Stap Mee’ voor de wat langzamere wandelaars die nog goed ter been zijn. De 
te lopen afstanden liggen tussen de 5 à 6 km. Er wordt om de 14 dagen op de woensdag-
middag gewandeld in Sassenheim en in de omgeving. Er is inmiddels een hechte groep 
wandelaars ontstaan. 
 
3.15 Overzicht van de activiteiten in cijfers 
 

Activiteiten  Aantal 

evenementen 

Aantal 

deelnemers 

  2014 2015 2014 2015 

Aquarelleren  0 5 0 35 

Klaverjassen/bridgen  27 21 365 566 

Regionale Vierkamp 
klaverjassen  

Klaverjassers uit 
Sassenheim 

4 4 93 83 

Bingo  8 8 436 463 

Bloemschikken  0 3 0 64 

Bowlen  5 6 67 108 

Fotoclub  6 4 112 30 

Informatiemiddagen  4 4 133 137 

iPad Café  0 7 0 87 

Diners  2 2 260 277 

Kerstviering  1 1 115 130 

Opening en sluiting seizoen  2 2 178 184 

MuseumPlusBus  0 1 0 17 

Jaarvergadering  1 2 42 110 

Dag van Ouderen  Leden uit Sassenheim 1 1 119 162 

Soos  Met muziek /film/  
presentatie 

7 7 108 312 

Busreizen  3 3 181 181 

Nieuwjaarsbijeenkomst  1 1 37 42 

De 55 Plus Expo  1 0 21 0 

Toneel  Sister Act 0 1 0 52 

Passiespelen *  0 1 0 2 

Vakantie 2015  1 1 40 43 

 

  * met KBO Noordwijk 
  

3.16 Carnavalsvereniging “De Saksen” 
KBO Sassenheim heeft op een verzoek van de Sassenheimse Carnavalsvereniging “de 
Saksen” de speciale carnavalsmiddag voor senioren ondersteund en daaraan bekendheid 
gegeven via onze Nieuwsbrief. Deze carnavalsmiddag op de carnavalsdinsdag is altijd een 
groot succes. 



 
 

 

     -9- 

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 de KBO-afdelingen in de Regio Duin- en Bollenstreek. 
 
4.1  Belangenbehartiging voor de senioren 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 maakt KBO Teylingen 
zich sterk voor het welzijn van alle senioren en komt op voor de belangen van senioren. Wij 
maken ons sterk voor meer kwaliteit op het terrein van wonen, zorg, welzijn en financiën. 
Bovendien bevordert de KBO de zelfredzaamheid van senioren. 
In 2015 zijn door KBO Sassenheim zelf, of in samenwerking met Welzijn Teylingen, voor onze 
leden een viertal informatiemiddagen georganiseerd.  
De thema’s van deze bijeenkomsten waren: 
- 23 maart Veilig internetbankieren 
- 29 april  Zorg verandert in Teylingen (gezamenlijk met KBO Warmond en Voorhout) 
- 9 juni  Chronische pijn bij senioren 
- 19 oktober Veilig en comfortabel wonen steeds belangrijker 
 
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 ziekenhuisopname gratis TV. 
Daarnaast hebben wij overeenkomsten in Sassenheim met de Service Apotheek Sassenheim, 
met Kroon Parket en Leendert Kuijpers Tweewielers waar leden op vertoon van de KBO-
ledenpas een kassakorting ontvangen (geldt niet voor acties). 
 
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 vereniging wordt verzorgd. Daarnaast worden de seniorenadviseurs benaderd voor 
financiële kwesties, vragen over zorg, over huisvestiging, psychische vragen. 
Jaarlijks volgen de seniorenadviseurs bijscholingscursussen om hun kennis up-to-date te 
houden. 
 
4.3  Welzijn Teylingen 
KBO Sassenheim heeft ook in 2015 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 seniorenbeleid 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.  Zie voor de laatste versie van KBO Nieuws onze 
website. 
 
4.6  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. 
 
 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.  
In 2015 is een pilotproject “Samen voor Lokale Belangenbehartiging”. Het doel van het 
project is dat door de overheveling van overheidstaken naar Gemeenten en Regio de 
noodzaak van een goed gecoördineerde belangenbehartiging op landelijk, regionaal en 
lokaal niveau urgent maakt. De lokale KBO Afdelingen moeten daar een belangrijke rol in 
spelen. KBO Regio Duin- en Bollenstreek en KBO Regio Midden-Holland participeren 
afzonderlijk in dit project.  
Verder werden in deze vergaderingen ervaringen en lopende activiteiten met elkaar 
uitgewisseld. 
Bestuursleden bezochten deze vergadering vier maal. 
 
4.8  Klankbordgroep Regiotaxi Holland Rijnland 
KBO Sassenheim overlegt via de Klankbordgroep Regiotaxi Holland Rijnland over problemen 
en oplossingen voor de gebruikers van de Regiotaxi. 
In 2015 is gebleken dat er een terugval is in de reizigersaantallen in de Bollenstreek. Een 
mogelijke 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. De zone-prijs 
voor de Bollenstreek zal in 2016 gelijk blijven. 
KBO-contactpersoon voor de Regiotaxi: Netty Havenaar 
 

 

 

******** 
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Financieel Jaarverslag 2015 

 
Exploitatierekening en begroting     2014         2015      2015                2016 

Ontvangsten      Resultaat       Begroting  Resultaat      Begroting 

6710 Ontspanning 452,00 600,00    590,10 600,00 

6720 Recr. Maaltijden 3.246,45 3.000,00 3.500,50 3.000,00 

6730 Bustochten 7.917,00 7.000,00 9.524,00 7.600,00 

6741 Fotocursus 570,00 300,00    165,00 300,00 

6744 Bowlen 325,00 300,00    405,00 400,00 

6747 i-Pad cafe 0,00 160,00    750,00 500,00 

6750 Kerstviering 328,50 300,00    404,50 300,00 

6770 Bloemschikken 0,00 0,00    615,00 500,00 

6773 Aquarellen 0,00 0,00    240,00 240,00 

8610 Netto opbrengst eigen acties 180,00 100,00    104,43 100,00 

8620 Kaarten 687,70 630,00    452,75 600,00 

8630 Bingo 2019,50 2.200,00 2.441,00 2.200,00 

8640 Loterij 663,00 300,00    367,00 300,00 

8811 Contributies leden 24.350,00        23.520,00        24.591,25 26.500,00 

8841 Donaties 568,00 200,00 1.790,00 300,00 

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

8848 Rente 255,77 255,00    148,81 150,00 

8851 Keuken/bar 2240,95 2.200,00 1.538,65 2.000,00 

Totaal 47.173,87        44.435,00         50.997,99 48.960.00 

 

Uitgaven 

4401 Huisvesting 2.152,62 2.840,00   1.829,02 1.950,00 

5501 Organisatie 21.121,54 21.685,00 24.125,33 24.020,00 

5631 Administratie-/bankkosten 497,27 500,00      537,86 550,00 

6601 Specifieke kosten 2.843,67 2.850,00   2.517,63 3.000,00 

6710 Ontspanning 2.144,97 2.100,00   2.247,90 2.100,00 

6720 Recr. Maaltijden 3.730,25 3.000,00   4.094,45 3.000,00 

6730 Bustochten 7.664,00 7.000,00   9.582,59 7.600,00 

6740 Soos 184,15 300,00      456,35 400,00 

6741 Fotocursus 612,00 300,00      150,00 300,00 

6744 Bowlen 369,90 300,00      519,15 400,00 

6747 i-Pad cafe 0,00 50,00      755,85 400,00 

6750 Kerstviering 995,80 600,00   1.035,45 800,00 

6760 Info / voorlichting 218,30 150,00      100,00 150,00 

6770 Bloemschikken 0,00 0,00      699,00 500,00 

6773 Aquarellen 0,00 0,00      250,00 240,00 

7701 Afschrijvingen/reserveringen 250,00 250,00      250,00 250,00 

8620 Kaarten 180,29 280,00      137,67 250,00 

8630 Bingo 2.228,32 2.200,00   1.768,69 2.100,00 

8640 Loterij 182,05 180,00      172,92 180,00 

8851 Keuken/bar 965,99 1.100,00      747,92        900,00 

Totaal uitgaven 46.341,12 45.685,00   51.977,78    49.090,00 

Resultaat 832,75 -1.250,00       -979,79       -130,00 

Totaal 47.173,87 44.435,00   50.997,99    48.960,00 

 

================================================================ 
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Balans – Boekjaar 2015 

 

Beginbalans (1 januari 2015) 
 

 

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 vorig boekjaar     832,75 

Bank rendement rekening 9.160,23 

Bank reserve fondsen 5.828,87  

 

Totaal                                    17.976,76 Totaal  17.976,76 

 

 

 

Eindbalans (31 december 2015) 

 
Activa   Passiva 

Inventaris  500,00 Algemene reserve  7.177,04 

Kas  1.042,04 Bestemmingsreserve  8.450,00 

Bank betaalrekening  336,44 Nog te betalen/  2.424,90 

Bank prijzengeld betaalrek.     820,61 Resultaat lopend boekjaar -979,79 

Bank rendement rekening  8.500,00 

Bank reserve fondsen  5.873,06  

 

Totaal                                     17.072,15 Totaal 17.072,15 

 

================================================================ 

 


