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JAARVERSLAG 2018 KBO TEYLINGEN, AFD. SASSENHEIM 
 
1. INLEIDING 
Voor u ligt het jaarverslag 2018 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 alle senioren te zijn in de 
gemeente Teylingen. Zij zijn tevens gesprekpartners in de lokale seniorenbeleid. Zie voor een 
weergave van de belangenbehartiging het jaarverslag 2018 van KBO Teylingen. 
Het bestuur van KBO Teylingen heeft in de bestuursvergadering van 17 december 2018 het 
besluit genomen haar naam voor alle drie de afdelingen te wijzigen in “Seniorenvereniging 
Teylingen”. 
 

2. DOELSTELLING 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 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 KBO-PCOB, 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 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 
Het afgelopen verenigingsjaar kwam het bestuur twaalf  keer in vergadering bijeen waarvan 
een gezamenlijke vergadering met Activiteitencommissie Voorhout en een gezamenlijke 
vergadering met Activiteitencommissie Warmond. 
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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:  
• Netty Havenaar 

• Jos Jonkman 

• Bert van den Nouwland 

• Annelies Veltman 

• Dick Voerman 

• Hans Wilson 

• Harry Witteman 

• Anneke de Zwart 
Het afgelopen verenigingsjaar kwam de activiteitencommissie 2  keer in vergadering bijeen. 
 

3.3  Algemene Ledenvergadering 
Op 12 maart 2018 vond de algemene ledenvergadering plaats. Behandeld werd het jaar-
verslag 2017 waaronder het financieel jaarverslag alsmede de begroting 2018. De kas-
commissie had voorafgaande aan de vergadering de financiële stukken gecontroleerd,  goed 
bevonden en ingestuurd. In 2018 heeft de penningmeester uitgebreid gesproken met de 
kascontroleleden over de balans en exploitatierekening. Er zijn op de exploitatierekening een 
aantal benamingen en posten aangepast waardoor er een duidelijker beeld is over de 
inkomsten en uitgaven.  In de kascommissie hadden zitting de heren Edu Veltman, Henk Brouwer 

en Jan van der Geest. De heer Veltman was aftredend en als 3de lid van de kascommissie werd 
Mw. Rini de Kleijn benoemd. 
De penningmeester werd gedechargeerd voor het gevoerde financiële beleid en de begroting 
voor 2018 werd goedgekeurd door de leden. 
 

3.4  Belastinginvullers 
In 2018 is er door onze belastinginvullers ondersteuning gegeven bij het invullen van de 
belastingformulieren. Daarbij zijn ook vragen op het gebied van huur- 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 
- 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 
 

3.5  Ouderenadviseurs  
Ook dit jaar konden de leden gebruik maken van onze ouderenadviseurs (OA’s).  
Binnen KBO Teylingen zijn 6 OA’s actief. De OA is een vrijwilliger, die op verzoek van KBO-
leden ondersteunt, bemiddelt of adviseert op het gebied regelgeving en voorzieningen op de 
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terreinen huur- en  zorgtoeslag, thuiszorg, mobiliteit en participatie. Indien nodig worden 
leden doorverwezen naar professionals.  
In 2018 is er door KBO Regio Duin & Bollenstreek een nieuwe cursus ouderenadviseur (OA) 
georganiseerd. Daarbij werd samengewerkt met de professionele organisaties op deze 
terreinen in onze regio.  
Op 17 januari 2019 vond  de uitreiking van de certificaten plaats. 

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  
 

3.6  Informatiemiddagen 2018 
22 februari 2018  Bijeenkomst: keuzes in de laatste levensjaren, wat kan en wat mag?!  
15 april 2018  Bijeenkomst over Wonen.  
22 oktober 2018 Bijeenkomst `Als ik het niet meer kan’.  
12 november 2018 Voorlichting met behulp van een App die senioren traint  tegen babbel-

truc. 
Zie voor uitgebreider beschrijving het jaarverslag van KBO Teylingen. 
 

3.7 Contactpersonen 
De contactpersonen, bezorgen tien keer per jaar onze Nieuwsbrief, het ledenmagazine KBO-
PCOB en ons jaarlijks uitgegeven programmaboekje bij de leden. Ook dit jaar hebben zij 
zorggedragen dat alle leden bij een verjaardag of jubileum een felicitatie ontvingen. De 
activiteitencommissie en de contactpersonen komen twee maal per jaar bijeen om ervaringen 
uit te wisselen en eventuele problemen te bespreken. 
 

3.8 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, 
adreswijzigingen en welke leden op grond van hun 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.  
Op 1 januari 2018 bedroeg het aantal leden op 1125 (vermeld in jaarverslag 2017 1127 leden). 
Op 31 december 2018 bedroeg het aantal leden 1088 (waaronder 2 ereleden). Dit aantal is 
doorgegeven aan KBO Zuid-Holland die op basis hiervan de financiële afdracht bepaald voor 
het jaar 2019. Deze afdracht moet KBO Sassenheim betalen aan de KBO-PCOB en KBO Zuid-
Holland. 
Gedurende het jaar 2018 zijn 43 nieuwe leden ingeschreven. Er zijn 79 leden uitgeschreven 
waarvan overleden 45, verhuizing 7, opzegging 23 en afgeboekt 4.  



 
 

 

KBO Sassenheim jaarverslag 2018        -6- 

Hieruit blijkt dat er enige teruggang in het aantal leden is. Het werven van nieuwe leden is dan 
ook van groot belang.  
 

3.9 Promotie en werving nieuwe leden 
Seniorenverenigingen hebben te maken met een terugloop van het aantal leden. Er zal dan 
ook elk jaar behoorlijk aan de weg getimmerd moeten worden om hetzelfde aantal leden te 
behouden of om te groeien.  
Ledenwerving is dan ook 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. 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. 
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 2018 tien keer op uw deurmat. Verder 
het jaarprogramma seizoen 2018/2019, het boekje zomeractiviteiten en de kerstnieuwsbrief. 
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 2018 van KBO Teylingen aangeboden. 
KBO Sassenheim heeft een website waarop veel informatie is te vinden. Ook oude nieuws-
brieven en jaarverslagen zijn via de website te lezen: sassenheim-kboteylingen.nl. De website 
wordt onderhouden door de webmaster, Netty Havenaar. 
 
3.11 Rabobank Clubkas Campagne 
Ook dit jaar deed KBO Sassenheim mee aan de z.g. Rabobank Clubkas Campagne Bollenstreek. 
Leden van de Rabobank mogen tijdens de Rabo Clubkas Campagne stemmen uitbrengen op 
hun favoriete clubs en goede doelen. Aan de hand van het door een vereniging behaald 
stemmenaantal werd door de Rabobank een financiële bijdrage beschikbaar gesteld. Onze 
vereniging kreeg op basis daarvan een bedrag van € 395,25  toegekend.    
 

4.   ACTIVITEITEN 
De doelstelling van de Activiteitencommissie is de organisatie van culturele en sociale activi-
teiten. De commissie kan over het jaar 2018 wederom 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 is er in de maanden september tot en met april geklaverjast en  
gebridged in zaal 5/6 van ’t Onderdak.  
Coördinatoren Jos Jonkman en Simon Ligthart 
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4.2 Vierkamp Klaverjassen 
De Vierkamp Klaverjassen is een competitie van klaverjassers uit de 4 dorpen Voorhout, 
Noordwijkerhout, De Zilk en Sassenheim die afwisselend per dorp, ongeveer 1 keer per 2 
maanden spelen. Ook waren deelnemers uit Warmond aanwezig. Per kaartdag zijn er 3 prijzen 
te winnen.  
Tijdens de feestelijke afsluiting van het seizoen wordt het winnende dorp bekend gemaakt en 
wordt er een beker uitgereikt.  
Het aantal deelnemers per keer is ongeveer 84 personen.  
De vierkamp vond plaats op: 
25 augustus bij Graaf Jan in Sassenheim.  
17 november  in Puyckendam in Noordwijkerhout.  
19 januari bij de voetbalvereniging Foreholte in Voorhout.  
23 maart in de Duinpan in de Zilk.  
25 mei vond de afsluiting en prijsuitreiking plaats in Puyckendam in Noordwijkerhout.  
De uitslag per dorp en per deelnemer was als volgt.  
                                        Punten       Punten 
1. Noordwijkerhout :   461014   1e plaats Cock Edelaar   26115  
2. Voorhout:   459699   1e plaats Ine Zwetsloot   26186  
3. de Zilk     455510   1e plaats Johan de Groot  24191  
4. Sassenheim    415588   1e plaats Jos de Jong   27017  
De verzorging op alle locaties was erg goed . Het zijn altijd hele fijne dagen en aanrader voor de 
mensen die graag willen klaverjassen.  

Coördinator  Bert van den Nouwland 
 

4.3 Tekenen/aquarelleren 
In de eerste helft van het verslagjaar 2018 vond de cursus schilderen met aquarelverf onder 
leiding van Ans Jonkman plaats. Vanaf september is hiervoor de cursus tekenen/aquarelleren 
in de plaats gekomen onder leiding van Annet van Gerven. 
 

4.4 Bingo  
Tijdens het seizoen wordt een keer per maand met de elektronische bingomachine bingo 
gespeeld. In 2018 vonden negen 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 Voorhout en KBO 
Warmond mee. Na afloop van de laatste bowlingmiddag 

werd onder het genot van een drankje, door Dick Voerman, voorzitter van KBO 
Sassenheim, de eindstand bekend gemaakt en werden de prijzen uitgereikt. Met een 

etentje bij “Op Eigen Wijze” werd het bowlingseizoen 2017-2018 officieel afgesloten.  
Uitslag: 1e prijs en wisselbeker: Rob Batelaan 2497 punten; 2e prijs: Tiny den Hollander 1920 
punten; 3e prijs: Leo Tol 1747 punten De troostprijs was voor Nel Veen met 1226 punten.  

Coördinator: Netty Havenaar 
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4.6 Bloemschikken 
In het verslagjaar werd zes keer een middag bloemschikken 
onder leiding van Gerda de Groot georganiseerd. Voor 
kerstmis werd een kerststuk gemaakt en voor Pasen een 
paasstuk.  
Coördinator: Netty Havenaar 
 
4.7 Fotoclub 
Ook dit jaar kwamen fotoliefhebbers bij elkaar onder leiding van Janneko Peen plaats. 
Tijdens de bijeenkomsten werden de foto’s bekeken van een opdracht en van positieve 
commentaren voorzien. Ook werden de technieken met het fototoestel uitgeprobeerd en 
besproken. Elke sessie eindigde met een binnen- of buitenopdracht.  Aan de fotoclub deden 
ook leden mee uit KBO Voorhout en KBO Warmond. 
Coördinator: Netty Havenaar  
 
4.8 Hobbyclub 
De hobbyclub vond om de 14 dagen plaats. Tijdens deze middagen zijn onder genot van koffie 
en een praatje verschillende handwerken gemaakt. 
Coördinator: Anneke 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 bijeenkwam. 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 nam enthousiast deel aan de leesclub. Na afloop van 
elke bijeenkomst werd een nieuw boek opgegeven om thuis te lezen. Deze werd dan tijdens 

de volgende bijeenkomst besproken.  
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 
 
4.12 Dagtochten / vakanties / zomeractiviteiten 

In 2018 zijn twee dagtochten georganiseerd: 
• op 27 maart 2018 de voorjaarsdagtocht naar het Schaatsmuseum en 
de Friese Bierbrouwerij te Bolsward. 
• op 9 oktober 2018 de najaarsdagtocht naar het Kaasmuseum “De 
Weistaar” te Maarsbergen en het Nederlands Bakkerijmuseum te  

     Hattem. 
Coördinatoren dagtochten afd. Sassenheim: Simon Ligthart, Jos Jonkman en Netty Havenaar 
Naast deze dagtochten heeft de reiscommissie voor KBO Teylingen een aantal gezamenlijke 
activiteiten georganiseerd: 
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• Van 15 t/m 12 juni 2018 een 8-daagse busreis naar Soest in Duits Nordrhein Westfalen  

• zomeractiviteiten waaronder een prachtige dagtocht op 5 juli 2018 naar het natuur-
gebied Alden Faenen met boottocht. Vooraf was er een tussenstop in natuurgebied bij 
Lelystad. 

• Van 10 t/m 12 december 2018 een 3-daagse kerstreis naar Ootmarsum met bezoek aan 
de kerstmarkten in Munster en een excursie naar het Oranjemuseum in Diepenheim. 

• een dagtocht op 2de kerstdag georganiseerd naar Haarzuilens met een rondrit door de  
naar de Leidsche Rijn en de Vechtstreek. 

Coördinatoren vakanties KBO Teylingen: Dick Voerman en Netty Havenaar 
 
4.13 Viering van belangrijke gebeurtenissen 
Bij de opening- of sluiting van het seizoen of ter viering van het kerstfeest werd wederom 
een gezellige middag met een optreden georganiseerd en in het voor- en najaar is een  
gezamenlijk diner gehouden. Deze bijeenkomsten vonden plaats  in “de Oude Tol”. 
 
4.14 Seniorenkoor Cantate 
Het seniorenkoor Cantate, welke onder de paraplu van KBO Sassenheim viel, is door terug-
lopend ledenaantal per 31 mei 2018 opgeheven.  
 
4.15 Wandelgroep Stap Mee 
Ook dit jaar is er onder leiding van Theo Witteman gewandeld. De wandelgroep “Stap Mee” 
is bestemd voor senioren die nog goed ter been zijn. De te lopen afstand ligt rond de 5 km. Er 
wordt om de veertien dagen op de woensdagmiddag in Sassenheim of de directe omgeving 
gewandeld.  Gemiddeld liepen er ongeveer 25 deelnemers per wandeling mee.  
  
4.16 Overzicht van de activiteiten in cijfers 

Activiteiten  Aantal 

evenementen 

Aantal 

deelnemers 

  2017 2018 2017 2018 

Aquarelleren  12 12 99 99 

Bridgen  35 34 592 562 

Klaverjassen  472 441 

Regionale Vierkamp klaverjassen 
  

Klaverjassers uit 
Sassenheim 

4 4 84 84 

Bingo met 2 x loterij  9 9 524 432 

Bloemschikken  6 6 141 164 

Bowlen  9 9 123 127 

Fotoclub  8  65 ? 

Hobbyclub  19 17 180 157 

Informatiemiddagen Sassenheim  4 4 270 137 

iPad Café  8 11 82 86 

Diners  2 2 273 180 

Kerstviering  1 1 97 97 

Leesclub  6 8 35 48 

Opening en sluiting seizoen  2 2 207 165 

Jaarvergadering  1 1 51 45 

Soos  Met muziek /film etc  7  178 202 

Dagtochten  2 2 155 107 

Nieuwjaarsbijeenkomst  1 1 60 110 
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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 2018 
Dankzij een zuinig beleid konden we gelukkig de contributieverhoging in 2018 gelijk 
houden. Deze bedraagt per lid €25.  De afdracht per lid aan respectievelijk KBO-PCOB en 
KBO Zuid-Holland bedraagt € 15. 
KBO Sassenheim stelt het zeer op prijs dat meer  leden gehoor hebben geven aan de oproep 
tot automatische incasso van de contributie Het scheelt de ledenadministrateur 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 dit algemene en het financiële jaarverslag ingediend bij de gemeente 
Teylingen. Lopende het jaar wordt gewerkt met een vooraf door de gemeente goedge-
keurde verantwoording. 

 
Tot slot 

Ook 2018 was weer een goed jaar. We zijn daar heel dankbaar voor en we hopen dat het jaar 
2019  ook weer een mooi jaar zal worden.  
Diverse leden zijn actief geweest als belastinginvuller (HUBA) bij het invullen van belasting-
formulieren van leden en ook hebben vrijwillige ouderenadviseurs die steun geven. Een aantal 
leden is betrokken bij de uitvoering van activiteiten van de vereniging waaronder de bezorging 
van het magazine KBO-PCOB en onze nieuwsbrief. Deze belangloze inzet van vrijwilligers is 
onmisbaar voor het goed draaien van de vereniging.  
 
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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Afdeling: KBO afd. Sassenheim 
Exploitatierekening uitgebreid Periode van 01-01-2018 tot en met 31-12-2018 
 2018 2018 2019  
 Resultaat Begroting Begroting 
Ontspanning -€ 2.329,27 -€ 1.650,00 -€ 2.150,00 
5711 Seizoen opening kosten -€ 1.129,32 -€ 1.000,00 -€ 1.000,00 
5712 Seizoen opening inleg € 348,10 € 350,00 € 350,00 
5721 Seizoen sluiting kosten -€ 919,20 -€ 1.000,00 -€ 1.000,00 
5722 Seizoen sluiting inleg € 292,00 € 350,00 € 350,00 
5750 Kerstviering inleg € 1.342,00 € 900,00 € 1.300,00 
5750 Kerstviering kosten -€ 2.184,00 -€ 1.000,00 -€ 2.000,00 
5780 Soos op Maandag -€ 78,85 -€ 250,00 -€ 150,00 
Recreatie maaltijden -€ 213,55 -€ 400,00 -€ 200,00 
5811 Voorjaarsdiner kosten -€ 1.488,05 -€ 2.000,00 -€ 1.500,00 
5812 Voorjaarsdiner inleg € 1.383,50 € 1.800,00 € 1.400,00 
5821 Najaarsdiner kosten -€ 1.585,00 -€ 2.000,00 -€ 1.500,00 
5822 Najaarsdiner inleg € 1.476,00 € 1.800,00 € 1.400,00 
Bustochten € 56,68 € 0,00 € 0,00 
5911 Voorjaarstocht kosten -€ 3.668,00 -€ 3.000,00 -€ 4.000,00 
5912 Voorjaarstocht inleg € 3.702,75 € 3.000,00 € 4.000,00 
5931 Najaarstocht kosten -€ 2.545,57 -€ 3.000,00 -€ 4.000,00 
5932 Najaarstocht inleg € 2.504,00 € 3.000,00 € 4.000,00 
5941 Kersttocht inleg € 63,50 € 0,00 € 0,00 
Doorlopende activiteiten € 334,27 € 110,00 € 550,00 
6220 Wandelen -€ 73,50 € 0,00 € 0,00 
6500 Bowlen inleg € 980,00 € 600,00 € 1.000,00 
6500 Bowlen -€ 875,00 -€ 600,00 -€ 900,00 
6510 Aquarellen inleg € 680,00 € 600,00 € 650,00 
6510 Aquarellen -€ 365,00 -€ 400,00 -€ 400,00 
6520 Hobbyclub inleg € 157,50 € 100,00 € 150,00 
6520 Hobbyclub € 0,00 -€ 100,00 € 0,00 
6530 i-Pad café inleg € 570,00 € 200,00 € 250,00 
6530 i-Pad café -€ 737,73 -€ 350,00 -€ 350,00 
6540 Fotoclub inleg € 240,00 € 300,00 € 250,00 
6540 Fotoclub € 0,00 -€ 260,00 -€ 200,00 
6550 Bloemschikken inleg € 1.317,50 € 1.200,00 € 1.200,00 
6550 Bloemschikken -€ 1.659,50 -€ 1.200,00 -€ 1.200,00 
6560 Leesclub inleg € 100,00 € 100,00 € 100,00 
6560 Leesclub € 0,00 -€ 80,00 € 0,00 
Kaarten € 730,75 € 1.550,00 € 800,00 
8221 Klaverjassen prijzengeld -€ 327,95 -€ 450,00 -€ 450,00 
8222 Klaverjassen inleg € 533,00 € 1.600,00 € 750,00 
8223 Klaverjassen consumpties e.d. € 23,70 € 0,00 € 0,00 
8231 Bridge prijzengeld € 0,00 € 0,00 € 0,00 
8232 Bridge inleg € 502,00 € 400,00 € 500,00 
Bingo/Loterij € 926,53 € 800,00 € 900,00 
8420  Prijzen / kosten -€ 2.023,50 -€ 2.000,00 -€ 2.000,00 
8422 Bingo Kaartverkoop € 2.536,51 € 2.400,00 € 2.500,00 
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Exploitatierekening vervolg 
8442 Loterij Kaartverkoop € 413,52 € 400,00 € 400,00 
Keuken/Bar € 504,04 € 0,00 € 300,00 
8700 Inkoop -€ 1.216,46 -€ 1.100,00 -€ 1.300,00 
8700 Verkoop € 663,72 € 1.100,00 € 1.600,00 
8421 Bingo consumpties e.d. € 1.056,78 € 0,00 € 0,00 
Contributies etc. € 16.068,58 € 14.570,00 € 15.370,00 
8811 Contributie leden € 28.258,58 € 27.600,00 € 28.000,00 
4800 Afdracht Unie KBO -€ 16.845,00 -€ 16.800,00 -€ 16.500,00 
8841 Donaties € 785,00 € 400,00 € 0,00 
8844 Subsidies € 3.870,00 € 3.370,00 € 3.870,00 
Huisvesting -€ 2.359,28 -€ 2.350,00 -€ 2.450,00 
4410 Huur doorlopende activiteiten -€ 1.300,00 -€ 1.300,00 -€ 1.350,00 
4410 Huur overige -€ 845,12 -€ 900,00 -€ 950,00 
4440 Klein Inventaris -€ 365,45 -€ 150,00 -€ 150,00 
4450 Overige € 151,29 € 0,00 € 0,00 
Bestuurskosten -€ 1.558,32 -€ 2.700,00 -€ 2.650,00 
5110 Bureaukosten -€ 311,07 -€ 500,00 -€ 200,00 
5120 Vergader- en representatiekosten -€ 355,79 -€ 400,00 -€ 400,00 
5130 Administratie- / kopieerkosten € 0,00 -€ 150,00 € 0,00 
5140 Verzekeringen € 0,00 -€ 100,00 -€ 100,00 
5150 Promotie / Ledenwerving € 0,00 -€ 300,00 -€ 300,00 
5160 Nieuwjaarsreceptie -€ 235,00 -€ 350,00 -€ 300,00 
5170 Website -€ 31,46 -€ 100,00 € 0,00 
5220 Reis / verblijfkosten -€ 51,00 -€ 300,00 -€ 50,00 
5300 Bestuurskosten KBO TEYLINGEN -€ 574,00 -€ 500,00 -€ 1.300, 
Organisatie -€ 8.262,58 -€ 10.110,00 -€ 10.150,00 
5400 Drukkosten -€ 4.513,17 -€ 7.000,00 -€ 7.000,00 
5500 Administratie / Bankkosten -€ 25,93 -€ 500,00 -€ 500,00 
8848 Rente € 12,02 € 40,00 € 0,00 
5610 Aanschaf apparatuur/materialen -€ 1.640,10 -€ 300,00 -€ 300,00 
5620 Ge- en verbruiksmaterialen -€ 25,00 -€ 150,00 -€ 150,00 
5630 Huur apparatuur / materiaal € 0,00 -€ 300,00 € 0,00 
5640 Reparatiekosten -€ 111,00 -€ 50,00 -€ 150,00 
5650 Info / Voorlichting € 0,00 -€ 100,00 -€ 100,00 
6000 Cursussen en voorlichting -€ 50,00 -€ 150,00 -€ 150,00 
6010 Thema bijeenkomsten € 0,00 -€ 100,00 -€ 100,00 
7700 Afschrijvingen en Reserveringen € 0,00 € 0,00 € 0,00 
8200 Netto opbrengst eigen acties € 0,00 € 200,00 € 0,00 
5670 Kosten vrijwillig meewerkenden -€ 1.612,65 -€ 1.700,00 -€ 1.700,00 
8520 Annulerings- Reisverzekering € 0,00 -€ 450,00 € 0,00 
8530 Vakantiekosten -€ 96,75 -€ 49.550,00 € 0,00 
8510 Deelnemersbijdrage vakantie -€ 200,00 € 50.000,00 € 0,00 
     

  € 3.897,85 -€ 180,00 € 320,00 
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Afdeling: KBO afd. Sassenheim 

 

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

Beginbalans 

Activa              Passiva 

 1111 Kas 2.293,76 60 Algemene reserve 6.468,98 

 1121 Rabobank betaalrek. 2.241,09 61 Bestemmingsreserve 8.450,00 

 1122 Rabobank bingorek. 153,17 1181 Nog te betalen/vooruit  

     ontvangen 11.807,75 

 1131 Rabobank rendementrek. 17.000,00  Resultaat vorig boekjaar 852,34 
 1151 Bank reserve fondsen 5.916,05 
 
 

Totaal  27.604,07  Totaal  27.579,07 
 
 

Eindbalans 

Activa   Passiva 

 1111 Kas 2.046,10 60 Algemene reserve 7.346,32 

 1121 Rabobank betaalrek. 2.474,40 61 Bestemmingsreserve 8.450,00 

 1122 Rabobank bingorek. 87,38 1181 Nog te betalen/vooruit  

     ontvangen 10.216,71 

 1131 Rabobank rendementrek. 17.106,47 Resultaat lopend boekjaar 3.897,85 

 1151 Bank reserve fondsen 5.921,60 

 1191 Nog te ontvangen/vooruit  

  betaald 2.274,93 

Totaal  29.910,88  Totaal  29.910,88 
 


