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Notulen algemene ledenvergadering KBO Teylingen afdeling Voorhout 
gehouden op dinsdag 20 maart 2018 in De Verdieping 
 
Voorzitter Dick Voerman opent om 14.10 uur de vergadering en heet iedereen van 
harte welkom. 95 leden zijn naar de vergadering gekomen om zich op de hoogte te 
laten stellen van het wel en wee van de vereniging het afgelopen jaar. 
Afwezig met kennisgeving:  Dhr. Chris Zwetsloot, Dhr. D. van der Tang, broeder Ten 
Have en mevr. Corrie Nederpel.  
Voorzitter Hans Boere leest een gedicht voor over mooi weer en het strand. 
Daarna wordt er een kaars aangestoken ter ere van de overleden leden van het 
afgelopen jaar, waarbij met name Dick Bakker wordt genoemd die kort geleden is 
overleden en veel werkzaamheden voor onze vereniging heeft verricht. 
De jaarstukken stonden al een paar weken gepubliceerd op onze website, waarover 
een mededeling was gedaan in de vorige nieuwsbrief, maar werden ook uitgereikt 
aan het begin van de vergadering. 
 
Wim van Kampen doet een kort verslag over de notulen van de vorige 
jaarvergadering en behandelt de vragen nog eens die vorig jaar gesteld zijn. 
Er worden verder geen vragen gesteld over de notulen van de vorige jaarvergadering 
en met dank aan Wim van Kampen worden de notulen goedgekeurd. 
 
 
Hans Boere behandelt het jaarverslag van 2017 dat met name de activiteiten van de 
afdeling beschrijft.  Er zijn afgelopen jaar weer veel activiteiten georganiseerd en we 
kunnen terugkijken op een zeer geslaagd jaar met goed bezochte activiteiten. Wat 
betreft de themamiddagen zouden we wel graag wat meer bezoekers zien. Aan deze 
middagen gaat veel voorbereiding vooraf en we denken dat we best wel interessante 
onderwerpen onder uw aandacht brengen. 
Het financieel verslag wordt dit jaar voor het laatst verzorgd door penningmeester 
Martin Bergman. Martin heeft veel werk gehad om de boekhoudingen van 
Sassenheim  en die van Voorhout en Warmond op een lijn te brengen. Tot het 
afgelopen jaar werd er gewerkt met 2 verschillende boekhoudsystemen. Dit was zo 
ontstaan in de afzonderlijke afdelingen. Maar met de samenvoeging op bestuurlijk 
niveau moest er ook één boekhoudsysteem komen. Het was een pittige klus om alle 
posten in de 3 afdelingen per afdeling onder dezelfde noemer te brengen, maar hij 
heeft het toch maar gedaan. Van Rob Stoffels komt de vraag waarom de 
kascommissie niet is uitgenodigd om hierover haar mening te geven maar het 
bestuur is van mening dat dit geen taak is van de kascommissie. Tevens meldt hij dat 
de uitgaven van het koor Golden Harvest niet specifiek op de exploitatierekening 
staan vermeld. Het financieel verslag geeft dit jaar een positief resultaat te zien van 
€399,39.  De kascontrole werd uitgevoerd door de kascontrolecommissie die bestond 
uit Dhr.Wim Duijnisveld en mevrouw Hannie van Wieringen van Dongen. Mevrouw 
Lyda Hekker was reservelid. Wim vertelde dat de commissie geen 
onregelmatigheden had geconstateerd en de commissie vraagt de leden om het 
bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid. Dhr. Rob Stoffels 
is bereid naast mevrouw Hannie van Wieringen van Dongen de plaats van Mevrouw 



Lyda Hekker in te nemen. Als reservelid wordt mevrouw Marfried Kortekaas 
benoemd.  
 
Penningmeester Martin Bergman is aftredend en niet herkiesbaar. Voorzitter Dick 
Voerman bedankt Martin voor 15 jaar trouwe dienst, eerst alleen in Sassenheim en 
de laatste jaren als bestuurslid en penningmeester bij KBO Teylingen. Namens de 
afdeling Voorhout overhandigt Hans Boere Martin een presentje. Gelukkig hebben 
we voor Martin tijdig een vervanger weten te vinden. Dit is Dhr. Evert Hegnauer die 
pas sinds kort lid is van KBO Voorhout en sinds een paar maanden actief is bij de 
vereniging met het klaverjassen. Ook behandelt hij voor KBO Teylingen het dossier 
Regiotaxi. Evert heeft ervaring met administratie en boekhouding. Ook wordt Corri 
van Wetten uit Warmond voorgesteld als nieuw bestuurslid. Zij doet in Warmond o.a. 
de nieuwsbrief, is een vraagbaak voor iedereen en altijd voor de vereniging in de 
weer.   
 
De contributie blijft €25,00. Sinds dit jaar is de contributie in alle drie de afdelingen 
even hoog. 
 
Hierna houdt voorzitter Dick Voerman een presentatie over de stand van zaken 
binnen KBO Teylingen. We zijn nu ruim twee en een half jaar samen onderweg en 
we merken dat we steeds verder naar elkaar toegroeien. De samenwerking is goed 
en de activiteiten binnen de afdelingen staan voor alle leden van de afdeling open. 
Helaas wordt daar nog niet zoveel gebruik van gemaakt. Wel bij de zomeractiviteiten, 
die een succes zijn en ook dit jaar weer doorgang vinden, maar niet bij de reguliere 
activiteiten binnen de afdelingen. Maar als u graag wilt bowlen of naar het IPad café 
wilt kunt u in Sassenheim terecht. 
Dit jaar is er voor het eerst een gesprekstafel georganiseerd om de leden meer te 
betrekken bij de ontwikkelingen binnen KBO Teylingen. Ook hebben we onder leiding 
van een deskundige gebrainstormd over hoe de vereniging na een algehele fusie 
eruit zou moeten zien. Een aantal zaken zijn hier naar voren gekomen:  

1. Het vormen van één nieuwsbrief en een website voor alle drie de afdelingen 
onder de verantwoordelijkheid van een redactie die gevormd wordt door leden 
uit de drie kernen. Tevens zorgen zij voor persberichten en weten zij om te 
gaan met allerlei vormen van social-media. 

2. Het vormen van een financiële commissie ter ondersteuning van de 
penningmeester. De leden van deze commissie komen uit de drie kernen. 

3. Het vormen van een belangenbehartigingsgroep die contacten heeft met 
sociale wijkteams, woningcorporaties, welzijn en zorginstanties en de politiek. 

4. En zeker niet onbelangrijk een activiteitencommissie met vertegenwoordigers 
uit de drie kernen. De activiteiten zijn van wezenlijk belang voor onze leden. 
Bij de activiteiten ontmoeten we elkaar, vinden we gezelligheid of steun aan 
elkaar in moeilijke tijden. 

U ziet, er is veel werk te doen. Als er leden zijn die op de bovengenoemde 
onderwerpen een bijdrage willen leveren zijn zij van harte welkom. 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
Rondvraag 
 
André Bosman vraagt of er aandacht is besteed aan het afscheid van Riet Peeters. 
Wim antwoord dat dat is gebeurd. Bij de laatste middag dat zij aanwezig was in De 
Verdieping is zij bedankt voor het vele werk dat zij voor de vereniging heeft gedaan 
en heeft zij een attentie ontvangen. 
Wil van der Ploeg vraagt of het echt zo is dat wij pas op 5 december jl. te horen 
kregen dat Ruud van der Zon en Joop Turenhout eind van de maand zouden 
stoppen met het organiseren van het klaverjassen. Hans antwoord dat dat inderdaad 
zo is. Wij waren stomverbaasd en stonden perplex bij deze mededeling. Het was bij 
ons wel bekend uit een eerder gesprek dat Hans met Ruud had gehad dat zij niet 
graag wilden meewerken aan een andere opzet van de financiële gang van zaken in 
De Verdieping. Ook vonden zij dat er veel te weinig werd geklaverjast binnen onze 
vereniging. Maar dit hadden we zeker niet verwacht. 
Dora Duijnisveld heeft het idee dat onze afdeling aan de leiband loopt van de 
bestuursleden uit Sassenheim. Zij leveren namelijk de voorzitter en de secretaris en 
zouden daardoor het meeste te vertellen hebben binnen KBO Teylingen. Wij zijn van 
mening dat dit zeker niet het geval is. We hebben een uitstekende voorzitter en 
secretaris die alles over hebben voor de vereniging. Dit zijn nu de juiste mensen op 
de juiste plaats. Voorhout heeft vier bestuursleden waaronder de belangrijke posten 
van penningmeester en belangenbehartiging. 
 

 

Jaarverslag KBO Teylingen afdeling Voorhout 

1. INLEIDING 

Voor u ligt het jaarverslag 2018 van KBO Teylingen, afdeling Voorhout, 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.  

Nieuwsbrief, jaarprogramma en website 

Dankzij de inspanningen van de redactie, bestaande uit Hans Boere en Wim van 

Kampen, zijn ook dit jaar de nieuwsvoorzieningen gepresenteerd aan de leden. 

De nieuwsbrief van KBO afdeling Voorhout viel in 2018 tien keer op uw deurmat. 

Verder het jaarprogramma 2018/2019 en het boekje zomeractiviteiten. In het 

jaarprogramma was opgenomen alle informatie over de organisatie van KBO 

Teylingen en alle informatie omtrent de lopende activiteiten van KBO Voorhout.  

KBO Voorhout heeft een website waarop veel informatie is te vinden. Ook oude 

verslagen van de nieuwsbrief en jaarverslagen zijn via de website te lezen.  

De website voor KBO Voorhout en KBO Teylingen wordt onderhouden door de 

webmaster, Wim van Kampen. 



 

 

 

 

Ledenadministratie 

Op 31 december 2018 bedroeg het aantal leden 677. Dit aantal is doorgegeven aan 

KBO Zuid-Holland die op basis hiervan de financiële afdracht bepaald voor het jaar 

2018.  

Gedurende het jaar 2018 zijn 41 nieuwe leden ingeschreven. Er zijn totaal 30 leden 

uitgeschreven: overleden 20, verhuizingen 8 en afgeboekt 9.  

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. 

ACTIVITEITEN 

De doelstelling van de activiteitencommissie is activiteiten voor een zo breed 

mogelijk publiek te organiseren. De commissie kan over het jaar 2018 terugkijken op 

een geslaagd seizoen. Zowel de informatieve bijeenkomsten als de activiteiten 

werden goed 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. 

De activiteitencommissie heeft succesvol activiteiten georganiseerd dankzij een 

groep enthousiaste vrijwilligers. Het programma omvatte de volgende activiteiten: 

 

Bridgen 

De bridgeafdeling van KBO Voorhout heeft besloten zich met ingang van het nieuwe 
seizoen aan te sluiten bij de Bridgeclub Voorhout. Het bridgen gaat gewoon door in 
de kantine van voetbalvereniging Foreholte op de dinsdagmiddagen. Wij wensen alle 
bridgers van de KBO Voorhout veel kaartplezier in het nieuwe seizoen. 
 

Bloemschikken 

Op woensdag 21 maart heeft een aantal leden een paasstuk gemaakt bij Natasja’s 

bloemsierkunst aan de Jacoba van Beierenweg en op woensdag 19 december een 

kerststuk op hetzelfde adres. 

Dagtochten/ vakantie 



Op donderdag 7 juni was de jaarlijkse busreis.  Dit jaar gingen we naar Zeeland met 

maar liefst 81 deelnemers in twee bussen en zaterdag 25 augustus begon de 

jaarlijkse vakantie. Dit jaar gingen we een week naar Oldenzaal. 

Organisatie en begeleiding waren in handen van Trees van den Berg en Jan Bol. 

Golden Harvest 

Het afgelopen jaar was het laatste jaar dat het koor Golden Harvest onder de koepel 

van de KBO viel. Met ingang van 1 januari 2019 gaan zij zelfstandig verder. 

Informatiebijeenkomsten 

- Op 16 januari was er een themamiddag met notaris Heemskerk. Deze 
themamiddag ging over levenstestament, erfrecht en nalatenschap.  

- Op 17 april was er een themamiddag in samenwerking met de politie over de 
babbeltruc. 

 

Kerstviering 

Op dinsdag18 december vond er een sfeervolle kerstviering plaats met 

kerstoverdenkingen van pastor Theo Blokland en dominee Joep van den Berg in De 

Verdieping. Na het officieel gedeelte was er een optreden van De Lady’s. 

 

Klaverjassen en sjoelen 

Op de dinsdagmiddagen wordt er geklaverjast in De Verdieping tenzij er andere 

activiteiten gepland staan. Op verzoek van de deelnemers is er in de zomerperiode 

door geklaverjast. 

Coördinatoren: Evert Hegnauer, Kees Floor en Jan Bol 

Op dezelfde middagen dat er geklaverjast wordt is er ook sjoelen in De Verdieping. 

Coördinatoren: Mw. L. Jilderda en Dhr. C. v.d. Berg. In 2018 werd er in totaal 39 keer 

geklaverjast en gesjoeld. 

Nieuwjaarsreceptie  

Op 2 januari vond onze nieuwjaarsreceptie plaats in De Verdieping. 

Opening- en sluiting seizoen 

Op dinsdag 29 mei, was er ter gelegenheid van de seizoensluiting een optreden van 

de zangeres Aleida. 

Op 4 september 2018 werd tijdens de opening van het seizoen een grote bingo 

georganiseerd, mede gesponsord door A.H. 

Seniorenmiddag Oranje Vereniging 

Op 9 januari werd aan de senioren van Voorhout een gezellige middag aangeboden. 

Klaverjasmiddag en bingo met carnavalsvereniging “De Bokken” 



Op maandag 12 februari vond er een gezellige kaartmiddag plaats met de 

carnavalsvereniging. 

Op 13 november was er in samenwerking met de carnavalsvereniging een grote 

bingo.  

Tekenclub 

Van oktober tot april vond er om de week ’s morgens een tekencursus plaats onder 

leiding van Mw. I. Olivier in De Verdieping.  

Coördinator: Dhr. Kees van den Berg. 

Midzomer avondwandeling 

Voor het eerst dit jaar organiseerden we op donderdagavond 21 juni een midzomer 

avondwandeling in samenwerking met de HKV. Met 5 deelnemers was de 

belangstelling zeer teleurstellend. 

 

 

 

Vierkamp Klaverjassen 

Ook in 2018 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.  

Coördinator: Bert van den Nouwland  

Workshop “Bollenmand vullen” 

Op 21 november is door een aantal leden deelgenomen aan de workshop 

“Bollenmand vullen”. Tijdens deze workshop vulde men onder begeleiding een 

bollenmand met circa 130 bloembollen verdeeld over vijf lagen. De workshop vond 

plaats in Kudelstaart bij oud Voorhouter Kees Koster. 

M Twenty-Five 

Op 23 oktober kwam de jongerengroep M Twenty-Five weer op bezoek en gingen zij 

samen met de leden weer aan de slag om te trachten de hersens zo gezond mogelijk 

te houden. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Overzicht van de activiteiten in cijfers 

Activiteiten  Aantal 

evenementen 

Aantal 

deelnemers 

  2017 2018 2017 2018 

Regionale Vierkamp 

klaverjassen 

  

 

4 4 4  

Bloemschikken  1 2 25 40 

Bridgen  28 16  480 

Dagtocht  1 1 58 81 

themamiddagen  1 2 80 119 

M 25  1 1 43 56 

Kerstviering  1 1     95 92 

Klaverjassen  40 39 1600 1239 

Workshop bollenmand  1 1 15  6 

Vakantieweek  1     1  32  34 

Nieuwjaarsbijeenkomst  1 1  42  25 

Opening en sluiting seizoen  2 2  135 

Jaarvergadering  1 1 51   76 

Sjoelen  40 39 800 671 

Tekenclub   16  224 

      

 

 

 

 

 



 

 

Tot slot:  

Het afgelopen jaar is er weer veel gebeurd in onze afdeling. We hebben afscheid 

genomen van de bridgeclub die besloten heeft zich aan te sluiten bij de Bridgeclub 

Voorhout en ook het koor Golden Harvest heeft besloten om op eigen benen te gaan 

staan. Beide clubs hebben het kapitaal dat op hun bankrekening stond meegekregen 

om een goede start te kunnen maken als zelfstandige club.  

De activiteiten die worden georganiseerd door de activiteitencommissie worden goed 

bezocht en ook de themamiddagen mogen zich verheugen in een goede 

belangstelling. De vakantie was onder een nieuwe leiding een groot succes en veel 

deelnemers hebben zich al gemeld voor de vakantie van dit jaar. Genoeg redenen 

om op de ingeslagen weg door te gaan.  

Ondertussen wordt er hard gewerkt aan het tot stand komen van een volledige fusie 

van de drie afdelingen en het streven is erop gericht dat dit per 1 januari 2020 een 

feit zal zijn. Met name op het gebied van belangenbehartiging en contacten met de 

plaatselijke politiek is dit zeer belangrijk. Ook de contacten met KBO Zuid-Holland en 

de landelijke KBO/PCOB worden op deze manier goed onderhouden, mede door 

onze voorzitter die zich volledig inzet voor onze vereniging en de juiste connecties 

heeft. De activiteiten zullen echter altijd per afdeling georganiseerd worden door een 

eigen activiteitencommissie, maar zullen door leden van alle drie de afdelingen 

bezocht kunnen worden. Dit laatste is nu ook al het geval. 

Op deze plaats wil ik iedereen die zich als vrijwilliger inzet voor onze vereniging 

hartelijk danken voor de getoonde inzet en ik hoop dat jullie dit nog lang willen blijven 

doen. 

Uw voorzitter 

Dick Voerman 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Afdeling: KBO afd. Voorhout 

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

 
    

 
    

Rekeningnr Omschrijving 
Resultaat            
2018 

Begroting 
2018 

Begroting 
2019 

     Seizoenssluiting -€ 482,50 € 0,00 -€ 500,00 
5700 Kosten -€ 382,50 € 0,00 -€ 400,00 

4410 Zaalhuur -€ 100,00 € 0,00 -€ 100,00 

     
Seizoensopening € 27,50 € 0,00 € 50,00 
5700 Inleg Bingo € 127,50 € 0,00 € 150,00 

4410 Zaalhuur -€ 100,00 € 0,00 -€ 100,00 

     
Kerstviering 

 
-€ 53,00 -€ 300,00 -€ 700,00 

5750 Kerstviering inleg € 415,00 € 900,00 € 500,00 

5750 Kerstviering kosten -€ 368,00 -€ 1.200,00 -€ 1.200,00 

4410 Zaalhuur -€ 100,00 € 0,00 -€ 100,00 

     
Themabijeenkomsten -€ 540,00 -€ 100,00 -€ 500,00 
6010 Thema bijeenkomsten -€ 140,00 € 200,00 -€ 500,00 

5650 Info / Voorlichting € 0,00 -€ 300,00 € 0,00 

4410 Zaalhuur -€ 400,00 € 0,00 -€ 400,00 

     

Tekenclub 
 

-€ 342,15 -€ 300,00 -€ 500,00 
6515 Inleg € 1.352,00 € 1.200,00 € 1.200,00 

6515 Kosten -€ 1.190,00 -€ 1.000,00 -€ 1.200,00 

4411 Zaalhuur Tekenclub -€ 504,15 -€ 500,00 -€ 500,00 

     

Klaverjassen 
 

-€ 587,12 -€ 1.700,00 -€ 850,00 
8220 Inleg € 2.470,00 € 1.800,00 € 2.250,00 

8220 Prijzengeld -€ 507,46 -€ 500,00 -€ 500,00 

4414 Zaalhuur Klaverjassen -€ 2.549,66 -€ 3.000,00 -€ 2.600,00 

     

Sjoelen 
 

-€ 85,81 -€ 500,00 -€ 200,00 
8252 Sjoelen inleg € 1.006,50 € 800,00 € 900,00 

4412 Zaalhuur Sjoelen -€ 1.092,31 -€ 1.300,00 -€ 1.100,00 

     

Bridge 
 

-€ 2.072,95 -€ 1.000,00 € 0,00 
8232 Bridge afdracht € 650,00 € 1.100,00 € 0,00 

8233 Bridge resultaat -€ 1.447,95 € 300,00 € 0,00 

4413 Zaalhuur Bridgeclub -€ 1.275,00 -€ 2.400,00 € 0,00 

 
 
 

    



Golden Harvest -€ 2.577,35 € 812,00 € 0,00 
8262 GH netto resultaat -€ 2.577,35 € 812,00 € 0,00 

     

     

     
Vakantie/busreis -€ 30,35 € 0,00 € 0,00 
6812 Busreis Zeeland inleg € 5.610,00 € 3.600,00 € 4.200,00 

6822 Vakantie 2018 inleg € 18.476,55 € 0,00 € 17.500,00 

6811 Busreis Zeeland kosten -€ 6.005,40 -€ 3.600,00 -€ 4.200,00 

6821 Vakantie 2018 kosten -€ 18.111,50 € 0,00 -€ 17.500,00 

     

Consumptieverkoop € 967,82 € 700,00 € 700,00 
8700 Keuken / Bar Verkoop € 3.703,25 € 2.700,00 € 3.500,00 

8700 Keuken / Bar inkoop -€ 2.735,43 -€ 2.000,00 -€ 2.800,00 

     

Leden 
 

€ 7.228,75 € 6.900,00 € 7.500,00 
8811 Contributie leden € 17.698,75 € 17.500,00 € 17.500,00 

4800 Afdracht Unie KBO -€ 10.470,00 -€ 10.600,00 -€ 10.000,00 

     

Overige inkomsten € 3.123,00 € 2.658,00 € 2.988,00 
8200 Netto opbrengst eigen acties € 100,00 € 0,00 € 0,00 

8841 Donaties € 35,00 € 150,00 € 0,00 

8844 Subsidies € 2.988,00 € 2.488,00 € 2.988,00 

8848 Rente € 0,00 € 20,00 € 0,00 

     

Bestuurskosten -€ 495,32 -€ 400,00 -€ 1.950,00 
4410 Huur overige activiteiten -€ 177,82 € 0,00 -€ 200,00 

4440 Klein Inventaris -€ 33,00 € 0,00 -€ 100,00 

4450 Overige € 329,65 € 0,00 -€ 400,00 

5290 Diversen € 51,85 -€ 400,00 € 0,00 

5300 
Bestuurskosten BVO 
TEYLINGEN 

-€ 666,00 € 0,00 -€ 1.250,00 

     

Organisatiekosten -€ 4.784,14 -€ 7.150,00 -€ 6.100,00 
5110 Bureaukosten -€ 128,21 -€ 250,00 -€ 150,00 

5120 Vergader- en representatiekosten -€ 111,72 -€ 500,00 -€ 150,00 

5400 Drukkosten -€ 3.033,00 -€ 2.500,00 -€ 3.500,00 

5500 Administratie / Bankkosten -€ 121,27 -€ 300,00 -€ 300,00 

5610 Aanschaf apparatuur/materialen -€ 209,94 € 0,00 -€ 500,00 

5620 Ge- en verbruiksmaterialen -€ 3,00 € 0,00 € 0,00 

5630 Huur apparatuur / materiaal € 0,00 -€ 200,00 € 0,00 

5670 Kosten vrijwillig meewerkenden -€ 1.177,00 -€ 2.000,00 -€ 1.500,00 

5740 Evenementen € 0,00 -€ 1.400,00 € 0,00 

     Resultaat 
 

-€ 703,61 -€ 180,00 -€ 62,00 



 

Afdeling: KBO afd. Voorhout 

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

 Beginbalans 

 Activa Passiva 

 1111 Kas activiteiten Voorhout 31,50 60 Algemene reserve 20.058,50 
 1114 Kas Golden Harvest 16,61 61 Bestemmingsreserve 6.650,00 
 1121 Rabobank betaalrek. 9.457,51 1181 Nog te betalen/vooruit ontvangen 3.837,15 
 1131 Rabobank rendementrek. 17.930,34 Resultaat vorig boekjaar 399,39 
 1161 ASN Golden Harvest bank 1.880,74 
 1171 Bridge Bank 1.628,95 

 Totaal 30.945,04 Totaal 30.945,04 

 Eindbalans 

 Activa Passiva 

 1111 Kas activiteiten Voorhout 25,57 60 Algemene reserve 20.457,89 
 1121 Rabobank betaalrek. 1.488,68 61 Bestemmingsreserve 6.650,00 
 1131 Rabobank rendementrek. 26.430,34 1181 Nog te betalen/vooruit ontvangen 1.704,16 
 1141 ABNAMRO betaalrek. Reizen 164,46 Resultaat lopend boekjaar -703,61 

 Totaal 28.109,05 Totaal 28.108,44 
 
 


