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JAARVERSLAG 2017 KBO TEYLINGEN, AFD. SASSENHEIM 
 
1. INLEIDING 
Voor u ligt het jaarverslag 2017 van KBO Teylingen, afdeling Sassenheim, waarin een overzicht 
wordt gegeven van de activiteiten die door de activiteitencommissie gedurende het afgelopen 
jaar zijn georganiseerd met daarbij een verantwoording van de financiële middelen.  
Zoals bekend ligt de start van KBO Teylingen in de oprichting op 1 september 2015 middels 
een besturenfusie van de drie seniorenbonden, KBO Sassenheim, KBO Voorhout en Warmond, 
allen gevestigd in de gemeente Teylingen. Aan het bestuur van KBO Teylingen zijn door de drie 
afdelingen 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. Zij zijn tevens gesprekpartners in de lokale seniorenbeleid. Zie voor een 
weergave van de belangenbehartiging het jaarverslag 2017 van KBO Teylingen. 
Als waardering voor onze inspanning om krachten van de drie seniorenbonden binnen de 
gemeente te bundelen en tot een overkoepelend bestuur te komen kreeg KBO Teylingen 
tijdens de nieuwjaarsreceptie van 2017 uit handen van burgemeester Carla Breuer de 
gemeentelijke waarderingsprijs  uitgereikt. 
 

2. DOELSTELLING KBO TEYLINGEN 
 De KBO staat voor een goede belangenbehartiging voor alle 50-plussers, dat wil zeggen: 
meedenken, meespreken en meedoen op de beleidsterreinen wonen/zorg, 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 maakt 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 zijn de plaatsen 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 Unie KBO, respectievelijk KBO Zuid-Holland.  
 
3.  ORGANISATIE 
3.1 Bestuur KBO Teylingen 
Het bestuur van KBO Teylingen, waaronder valt KBO Sassenheim, Voorhout en Warmond, 
wordt vanaf 21 maart 2017 gevormd door de volgende personen:  
• Dick Voerman, voorzitter 
• Hans Boere, vice-voorzitter 
•    Netty Havenaar, secretaris, ledenadministrateur 
• Wim van Kampen, 2e secretaris 
• Martin Bergman, penningmeester 
• Chris Zwetsloot, bestuurslid 
• Lia Oostdam, belangenbehartiging en Adviesplatform WMO en Jeugd 
 
3.2 Activiteitencommissie KBO Sassenheim 
Binnen elk van de drie afdelingen is een activiteitencommissie werkzaam die de activiteiten 
organiseert en coördineert. De activiteitencommissie van KBO Teylingen, afd. Sassenheim is 
als volgt samengesteld:  
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• Dick Voerman 
• Netty Havenaar 
• Martin Bergman 
• Jos Jonkman  
Het afgelopen verenigingsjaar kwam de afdeling 9 keer in vergadering bijeen. De commissie 
wordt in februari 2018 uitgebreid. 
 
3.3  Algemene Ledenvergadering 
Op 13 maart 2017 vond de algemene ledenvergadering plaats. Behandeld werd het jaar-
verslag 2016 waaronder het financieel jaarverslag. De kascommissie had voorafgaande aan de 
vergadering de financiële stukken gecontroleerd en goed bevonden. In de kascommissie 
hadden zitting de heren H. Brouwer, A.L. Trossel en E. Veltman. De heer Trossel was aftredend 
en als 3de lid van de kascommissie werd J. van der Geest benoemd. 
De penningmeester werd gedechargeerd voor het gevoerde financiële beleid en de begroting 
voor 2017 werd goedgekeurd door de leden. 
 
3.4  Belastinginvullers 
In 2017 is er door onze belastinginvullers ondersteuning gegeven bij het invullen van de 
belastingformulieren. Daarbij zijn ook vragen op het gebied van woon- en zorgtoeslag, 
aanvraag Wmo-voorzieningen als huishoudelijke hulp etc. beantwoord of doorverwezen naar 
de hiervoor bedoelde instanties.  
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 
- H. Cloosterman Voorhout tel. 0252-221272 (miv januari 2018) 
- Hans van Dam Sassenheim tel. 0252-212313 
- Evert Hegnauer Voorhout tel. 0252-221228 (miv januari 2018) 
- Otto Knottnerus Warmond tel. 071-3010635 
 
3.5  Ouderenadviseurs  
Ook dit jaar konden de leden gebruik maken van onze Vrijwillige Ouderen Adviseurs (VOA’s).  
Binnen KBO Teylingen zijn 6 VOA’s actief. De VOA is een vrijwilliger, die op verzoek van KBO-
leden ondersteunt, bemiddelt of adviseert op het gebied regelgeving en voorzieningen op de 
terreinen huurtoeslag, zorgtoeslag, thuiszorg, mobiliteit en participatie. Indien nodig worden 
leden doorverwezen naar professionals.  
De ouderenadviseurs van KBO Teylingen zijn: 
Hans Boere Voorhout tel. 06-22526285 
Wim van Kampen Voorhout tel. 0252-214992 
Els de Haas Warmond tel. 071-3011618 
Henny Langenberg Warmond tel. 071-3010895 
Bert van den Nouwland Sassenheim tel. 0252-864572 
Dick Voerman Sassenheim tel. 0252-347347 
 
3.6  Informatiemiddagen 2017 
30 januari Opfrisbijeenkomst verkeersregels door de politie van de gemeente Teylingen 
17 maart Hoe houd ik mijn hersenen gezond? 
26 september Babbeltruc door de politie van de gemeente Teylingen 
27 november Levenstestament, erfrecht en nalatenschap. 
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3.7 Contactpersonen 
De contactpersonen, bezorgen het jaarlijkse programmaboekje, tien keer per jaar onze 
Nieuwsbrief en het tijdschrift KBO-PCOB, het landelijk door de Unie KBO uitgegeven tijdschrift, 
bij de leden. Ook dit jaar hebben de contactpersonen ervoor gezorgd dat alle leden bij een 
verjaardag of jubileum een felicitatie ontvingen. Het bestuur en de contactpersonen komen 
twee maal per jaar bijeen om ervaringen uit te wisselen en eventuele problemen te 
bespreken. 
Coördinator contactpersonen: Jos Jonkman 
 
3.8 Ledenadministratie 
De ledenadministratie bestaat uit het bijhouden van het ledenbestand in KBOleden, door 
middel van het verwerken van de mutaties, zoals invoeren van nieuwe leden, opzeggingen, 
overlijden, adreswijzigingen en welke leden op grond van hun KBO-lidmaatschap korting op 
de premie van de zorgverzekering krijgen bij Zorg & Zekerheid of het Zilveren Kruis. Bij KBO 
Zuid-Holland wordt voor nieuwe leden een ledenpas aangevraagd. In het ledenbestand 
worden tevens de contributiebetalingen bijgehouden.  
In 2017 hebben de penningmeester en ledenadministrateur een instructiebijeenkomst van 
KBOleden bijgewoond. 
Op 31 december 2017 bedroeg het aantal leden 1127. Dit aantal is doorgegeven aan KBO Zuid-
Holland die op basis hiervan de financiële afdracht bepaald voor het jaar 2018.  
Gedurende het jaar 2017 zijn 81 nieuwe leden ingeschreven. Er zijn 84 leden uitgeschreven 
waarvan overleden 36, verhuizing 9, opzegging 27 en afgeboekt 12.  
Het aantal leden is enigszins vertekend daar een aantal berichten van overlijden of verhuizing 
pas in 2018 bij de ledenadministrateur werden gemeld.  
Het ledenaantal blijkt redelijk stabiel te blijven. 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 mondreclame 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. 
 
3.9 Promotie en werving nieuwe leden 
Ledenwerving is niet alleen belangrijk voor de ledengroei, maar ook voor het behoud van de 
leden. De KBO 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.  
Naast onze jaarlijkse 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 de start van het nieuwe seizoen etc.  
 
3.10  Nieuwsbrief, jaarprogramma en website 
Dankzij de inspanningen van de redactie, bestaande uit Netty Havenaar en Dick Voerman, zijn 
ook dit jaar de nieuwsvoorzieningen gepresenteerd aan de leden. 
De Nieuwsbrief van KBO afdeling Sassenheim viel in 2017 tien keer op uw deurmat. Verder 
het jaarprogramma 2017/2018, het boekje zomeractiviteiten en de kerstnieuwsbrief van KBO 
Teylingen. In het jaarprogramma was opgenomen alle informatie over de organisatie van KBO 
Teylingen en alle informatie omtrent de lopende activiteiten van KBO Sassenheim. Daarnaast 
is het programmaboekje zomeractiviteiten aangeboden. 
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KBO Sassenheim heeft een website waarop veel informatie is te vinden. Ook oude verslagen 
van de Nieuwsbrief en jaarverslagen zijn via de website te lezen. In 2017 is de nieuwe website 
van KBO Teylingen met daaraan verbonden de websites van KBO Sassenheim, KBO Voorhout 
en KBO Warmond.  
De website wordt onderhouden door de webmaster, Netty Havenaar. 
 
3.11 Clubkascampagne Rabobank  
Ook dit jaar deed KBO Sassenheim mee aan de z.g. Clubkascampagne van de Rabobank 
Bollenstreek. Met deze actie krijgen de leden van de Rabobank de gelegenheid om hun 
voorkeur voor bepaalde verenigingen uit te spreken door het geven van een of twee stemmen. 
Aan de hand van het door een vereniging behaald stemmenaantal werd door de Rabobank 
aan de KBO een financiële bijdrage beschikbaar gesteld. Onze vereniging behaalde 361 
stemmen en kreeg op basis daarvan een bedrag van € 303,-  toegekend.    
   

4.   ACTIVITEITEN 

De doelstelling van de activiteitencommissie is de organisatie van culturele en sociale 
activiteiten. De commissie kan over het jaar 2017 terugkijken op een geslaagd seizoen. Zowel 
de informatieve bijeenkomsten als de activiteiten werden redelijk tot zeer goed bezocht. 
Naast de activiteiten, georganiseerd door de activiteitencommissie, organiseert KBO 
Teylingen een aantal gezamenlijke activiteiten. Zie hiervoor het jaarverslag van KBO Teylingen. 
 
4.1 Klaverjassen/bridgen 
Iedere donderdagmiddag wordt er in de maanden september tot en met april geklaverjast en 
gebridged.  
Coördinatoren Jos Jonkman, Simon Ligthart 
 
4.2 Vierkamp Klaverjassen 
Ook in 2017 is samen met de seniorenbonden van Noordwijkerhout, Sassenheim, Voorhout 
en De Zilk vier maal een “Vierkamp Klaverjassen” georganiseerd. Bij dit jaarlijks terugkerend 
vierkamp wordt een keer per acht weken in een van de dorpen gekaart in competitieverband. 
Dit jaar is KBO Noordwijkerhout de winnaar geworden. 
Voor deze Vierkamp kan men zich nog aanmelden. 
Coördinator: Bert van den Nouwland 
 
4.3 Aquarelleren 
Ook in het verslagjaar 2017 is een cursus schilderen met aquarelverf onder leiding van Ans 
Jonkman georganiseerd. 
 
4.4 Bingo  
In 2017 vonden acht bingomiddagen plaats. De kerst- en paasbingo met loterij. De bingo in de 
Theaterzaal van ’t Onderdak mogen zich steeds op voldoende belangstelling verheugen.  
Coördinatoren: Annelies Veltman, Netty Havenaar  
 
4.5 Bowlen 
Bowlen is een gezellige en sportieve activiteit. Een vast aantal leden is maandelijks te vinden 
op de bowlingbanen bij de Oude Tol Partycentre en beoefent dit spel met veel plezier. Aan 
deze activiteit doen ook leden van KBO Warmond mee. De organisatie zou graag zien dat meer 
leden van deze activiteit gebruik maken.  
Dit jaar was de winnaar Rob Batelaan, 2de was Theo Witteman en 3de Netty Havenaar. 
Coördinator: Netty Havenaar 
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4.6 Bloemschikken 
In het verslagjaar werd om de zes weken een middag bloemschikken georganiseerd. Voor 
kerstmis werd een kerststuk gemaakt en voor Pasen een paasstuk.  
Coördinator: Netty Havenaar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.7 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.  Aan de fotoclub doen ook leden uit KBO 
Voorhout en KBO Warmond mee. 
Coördinator: Janneko Peen  
 
4.8 Hobbyclub 
De hobbyclub vindt om de 14 dagen plaats. In september 2016 is er gestart met een 
hobbyclub. Na een aarzelend begin breidt het aantal deelnemers uit. Gestart is met een keer 
per maand. In 2017 vindt de hobbyclub om de 14 dagen plaats. 
Coördinatoren: Alie van der Lans en Anneke van de Zwart 
 
4.9 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 
onderwerpen behandeld door de iPad-coaches. Nog steeds melden zich leden aan om deel te 
nemen aan het iPad Café. 
Coördinatoren: Bert van den Nouwland, Dick Voerman en Hans Wilson  
 
4.10 Leesclub 

Een klein, maar gemotiveerd groepje neemt enthousiast deel aan de leesclub. Elke twee 
maanden wordt een boek behandeld en komen we bij elkaar. Na een aarzelend begin breidt 
het aantal deelnemers langzaam uit.  
Coördinator : Janneko Peen 
 
4.11 Soos 
Maandelijks wordt, behalve tijdens de zomerstop, de Soos op maandagmiddag georgani- 
seerd. Afwisselend wordt een presentatie of film gegeven. Aan deze middagen kunnen alle 
senioren in de gemeente Teylingen deelnemen. 
Coördinator: Netty Havenaar 
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4.12 Dagtochten / vakanties 
In 2017 zijn twee dagtochten georganiseerd: 
• op 29 maart 2017 de voorjaarsdagtocht naar Doesburg 
• op 27 september 2017 naar de Achterhoek 
Naast deze dagtochten heeft de reiscommissie voor KBO Teylingen een aantal gezamenlijke 
activiteiten georganiseerd: 

• een vakantieweek: de drie rivierencruise over de Rijn, Neckar en de Moezel. Zie voor 
reisverslag met foto’s de website http://sassenheim.kbo-teylingen.nl.  

• zomeractiviteiten waaronder een dagtocht naar Kampen met vaartocht over de IJssel en 
door het natuurgebied in het Kattegat. Ook was in de maanden juni t/m augustus elke 
week twee middagen in Sassennest 

• een meerdaagse kerstreis naar Valkenburg en  

• een dagtocht op 2de kerstdag georganiseerd. 
Coördinatoren dagtochten: Simon Ligthart, Jos Jonkman en Netty Havenaar 
Coördinatoren vakanties: Dick Voerman en Netty Havenaar 
 
4.13 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. 
 
4.14 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 bijeenkomsten hebben dit jaar in “de Oude Tol” plaatsgevonden. De 
belangstelling was groot.  
 
4.15 Seniorenkoor Cantate 
Het seniorenkoor Cantate valt onder de paraplu van KBO Sassenheim. Het koor bestaat uit 35 
leden. Het koor oefent iedere maandagmiddag.  
 
4.16 Wandelgroep Stap Mee 
Ook dit jaar is er onder leiding van Theo Witteman gewandeld. De wandelgroep is bestemd 
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 woensdagmiddag gewandeld in 
Sassenheim en in de omgeving. Er is inmiddels een hechte groep wandelaars ontstaan. 
 
4.17 Informatiemiddag activiteiten seizoen 2017/2018 
Op 28 augustus 2017 is een middag georganiseerd om de leden informatie te geven over de 
georganiseerde activiteiten in het nieuwe seizoen. Ook kon men zich deze middag voor de 
activiteiten aanmelden. 
 
4.18 Oefen je Vitaal 
KBO Sassenheim heeft deelgenomen aan een project “Oefen je Vitaal” van de Unie KBO. Het 
programma was gericht op het verbeteren van de balans, spierkracht en loopsnelheid, door 
oefeningen die thuis gedaan konden worden in  alledaagse situaties, met behulp van een rijk 
geïllustreerd cursusboek 
Trainster: Ina van der Sar

http://sassenheim.kbo-teylingen.nl/
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Overzicht van de activiteiten in cijfers 
Activiteiten  Aantal 

evenementen 

Aantal 

deelnemers 

  2016 2017 2016 2017 

Aquarelleren  8 12 55 99 

Bridgen  32 
35 

337 

491 

592 

Klaverjassen  26 472 

Regionale Vierkamp klaverjassen 
  

Klaverjassers uit 
Sassenheim 

4 4 56 84 

Bingo met 2 x loterij  8 9 467 524 

Bloemschikken  5 6 93 141 

Bowlen  10 9 134 123 

Fotoclub  5 8 31 65 

Hobbyclub  4 19 20 180 

Informatiemiddagen  3 4 125 270 

iPad Café  10 8 133 82 

Diners  2 2 286 273 

Kerstviering  1 1 111 97 

Leesclub  1 6 3 35 

Opening en sluiting seizoen  2 2 220 207 

Jaarvergadering  1 1 86 51 

Soos  Met muziek /film etc  7 7 211 178 

Busreizen  3 2 312 155 

Nieuwjaarsbijeenkomst  1 1 88 60 

Oefen je Vitaal  0 8 9 75 

 
 
5. FINANCIEN  
5.1 De exploitatierekening  

De exploitatierekening is opgesteld door de penningmeester onder verantwoordelijkheid 
van de activiteitencommissie van KBO Sassenheim. De jaarrekening heeft betrekking op de 
financiële administratie van KBO-Sassenheim.  

 
5.2 Contributie 2017 

In de jaarvergadering van 2017 is de contributie 2018 vastgesteld op €25 per persoon.  
KBO Sassenheim stelt het zeer op prijs dat leden steeds meer gehoor geven aan de oproep 
tot automatische incasso over te gaan. Het scheelt de ledenadministrateur heel veel werk 
en de KBO Sassenheim veel geld. KBO Sassenheim wil deze wijze van betalen blijven 
stimuleren. 
 

5.3 Gemeentelijke subsidie 
 Voor de algemene kosten is KBO-Sassenheim aangewezen op gemeentelijke subsidie. 

Hiertoe wordt het algemene en het financiële jaarverslag ingediend bij de gemeente 
Teylingen. Lopende het jaar wordt gewerkt met een vooraf door de gemeente goedge-
keurde verantwoording. 
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Tot slot 

Ook 2017 was weer een goed jaar. We zijn daar heel dankbaar voor en we hopen dat het jaar 
2017 ook weer een mooi jaar zal worden. Dat kan de activiteitencommissie niet alleen. Als u 
suggesties heeft over nieuw te organiseren activiteiten of mee wilt helpen bij activiteiten, dan 
kunt u dit melden bij het KBO-secretariaat. 
Dank aan ieder voor inzet en de vele uren die aan de vereniging zijn besteed.  
 
Met dit verslag hoopt de activiteitencommissie van de KBO Sassenheim een goed beeld te 
hebben gegeven van wat er het afgelopen jaar zoal is gebeurd. 
 
Netty Havenaar 
Secretaris 
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Financieel Jaarverslag 2017 

 
Exploitatierekening en begroting   2016  2017                   2017              2018 

Ontvangsten    Resultaat  Begroting         Resultaat   Begroting 
5330 naar/van VH / WM 0,00 0,00 0,00 0,00 

5700 Ontspanning 579,00 600,00 802,00 700,00 

5740 Evenementen 7.250,50 7.000,00 736,92 100,00 

5750 Kerstviering   428,05 400,00 890,00 900,00 

5800 Recreatie maaltijden 3.843,00 3.600,00 3.629,25 3.600,00 

5900 Bustochten 17.745,75 9.000,00 6.705,00 6.000,00 

6500 Bowlen 715,00 400,00 729,45 600,00 

6510 Aquarellen 430,00 400,00 630,00 600,00 

6520 Hobbyclub 105,00 70,00 150,00 100,00 

6530 i-Pad cafe 1.207,50 800,00 205,00 200,00 

6540 Fotoclub 107,00 150,00 298,00 300,00 

6550 Bloemschikken 1.132,50 900,00 1.450,00 1.200,00 

6560 Leesclub 40,00 70,00 130,00 100,00 

8200 Netto opbrengst eigen acties 200,00 200,00 0,00 200,00 

8220 Kaarten 771,65 600,00 2.369,45 2.000,00 

8400 Bingo / Loterij 3.091,00 2.600,00 3.430,00 2.800,00 

8510 Deelnemersbijdr. Vakantie 25.949,45 50.000,00 60.076,45 50.000,00 

8700 Keuken / Bar 1.583,10 1.500,00 1. 015,00 1.100,00 

8811 Contributie leden 27.132,50 27.700,00 27.384,90 27.600,00 

8841 Donaties 912,77 550,00 437,80 400,00 

8844 Subsidies 3.370,00 3.370,00 3.870,00 3.370,00 

8848 Rente 102,40 100,00 60,65 40,00 

Totaal ontvangsten 96.696,17 110.010,00 114.999,87 101.810.00 

 

Uitgaven 

4400 Huisvesting 2.532,47 2.500,00 1.815,40 2.200,00 

4800 Afdracht Unie KBO 16.695,00 16.800,00 16.800,00 16.800,00 

5000 Organisatie 9.693,49 1.900,00 2.271,87 2.400,00 

5300 Bestuurskosten 481,99 300,00 278,00 500,00 

5330 naar Voorhout 0,00 0,00 531,76 0,00 

5400 Drukkosten 7.071,46 7.000,00 7.122,10 7.000,00 

5500 Administratie / Bankkosten 481,99 500,00 456,17 500,00 

5600 Specifieke kosten 1.844,21 2.500,00 2.896,69 2.650,00 

5700 Ontspanning 1.706,50 2.000,00 2..008,20 2.000,00 

5750 Kerstviering 951,50 900,00 1.130,00 1.000,00 

5780 Soos op Maandag 438,00 400,00 268,41 250,00 

5800 Recreatie maaltijden 4.620,00 3.500,00 4.461,85 4.000,00 

5900 Busreizen 16.979,50 9.000,00 6.780,40 6.000,00 

6000 Cursussen en voorlichting 260,00 100,00 122,85 150,00 

6010 Thema bijeenkomsten 0,00 50,00 0,00 100,00 

6500 Bowlen 722,90 400,00 670,35 600,00 
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Exploitatierekening en begroting   2016  2017                 2017                2018 

Uitgaven    Resultaat  Begroting          Resultaat      Begroting 

6510 Aquarellen 400,00 400,00 400,00   400,00 

6520 Hobbyclub    105,00 70,00 0,00 100,00 

6530 iPad café 1180,40 750,00 428,95 350,00 

6540 Fotoclub 90,00 150,00 224,20 260,00 

6550 Bloemschikken 1.166,50 900,00 1447,00 1.200,00 

6560 Leesclub 40,00 70,00 65,00 80,00 

6800 Zomeractiviteiten 7.303,68 7.000,00 31,50 0,00 

7700 Afschrijvingen/reserveringen 250,00 250,00 250,00 0,00 

8220 Kaarten 298,97 250,00 464,60 450,00 

8400 Bingo / Loterij 1.793,50 2.100,00 1.976,81 2.000,00 

8530 Vakantiekosten 25.949,45 50.000,00 59.995,22 50.000,00 

8700 Keuken / Bar 1.066,38 1.000,00 1.225,20 1.100,00 

Totaal uitgaven 96.424,44 110.790,00 114.122,53 102.090,00 

Resultaat 271,73 -780,00 877,34 - 180,00 

___________________________________________________________________________ 

Totaal  96.696,17 110.010,00  114.999,87 101.910,00 

 

 

 

 

 

Beginbalans (1 januari 2017) 

 
Activa  Passiva 

Inventaris 250,00 Algemene reserve 6.197,25 

Kas 210,13 Bestemmingsreserve  8.450,00 

Bank betaalrekening 9.192,82  Nog te betalen/ 18.312,15 

Bank prijzengeld betaalrek    602,72 Resultaat vorig boekj.  271,73 

Bank rendement rekening 17.074,51 

Bank reserve fondsen 5.900,95  

 

Totaal                                   33.231,13 Totaal  33.231,13 

 

 

Eindbalans (31 december 2017) 
 

Activa  Passiva 

Kas 2.293,76 Algemene reserve 6.468,98 

Bank betaalrekening 2.241,09 Bestemmingsreserve  8.450,00 

Bank prijzengeld betaalrek.     153,17 Nog te betalen/ 11.807,75 

Bank rendement rekening 17.000,00 Resultaat lopend boekj. 877,34 

Bank reserve fondsen  5.916,05 

 

Totaal                                    27.604,07 Totaal 27.604,07 


