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Resultatenrekening R.K. Jongerenvereniging WESP 2016 
Toelichting 
 
 
Inkomsten 
▪ De contributie is hoger uitgevallen, omdat we een aantal nieuwe leden hebben mogen 

verwelkomen. 
▪ De Eigen Acties vallen dit jaar tegen. Jantje Beton was ambitieus begroot, maar er hebben in 

2016 niet meer leden gelopen dan in 2015 én de toezegging van M25 (diaconale jongerengroep 
Nicolaasparochie) is niet in daden omgezet. Ook de Oud Papier Actie (OPA) is lager dan verwacht. 

▪ De hoogte van de baropbrengst is voor een groot deel te verklaren door een wijziging in de 
manier waarop we barinkopen doen voor de Blues (jaarlijks evenement in juni waarbij, als 
onderdeel van de afsluiting Zoetermeerse Blues, WESP met vrijwilligers en een gehuurde band 
een bluesavond organiseert niet specifiek voor jongeren. De inkomsten komen ten goede aan de 
jaarlijkse exploitatiekosten). Een andere oorzaak is de persoonlijke turflijst. Nu drinken ook de 
leden die niet altijd geld op zak hebben een drankje mee. 

▪ De hoogte van de vrijgekomen voorzieningen komt door de bedrijfsbox die aangeschaft gaat 
worden. Voorheen was dit bedrag ‘Voorziening groot onderhoud’ en daarna ‘Voorziening nieuw 
pand’. Deze voorzieningen zijn bedoeld voor te maken kosten. De aanschaf van een pand, die we 
‘Voorziening opslagruimte’ noemden, is echter geen pure kostenpost, want dat wat je koopt blijft 
waarde behouden, waardoor verkoop op termijn mogelijk is. Je kunt het daarom niet vanuit de 
voorziening uitgeven, maar moet dat vanuit een reservering doen. Leden hebben toestemming 
gegeven om tot aankoop garagebox, i.v.m. te weinig opslagruimte in nieuwe pand, over te gaan. 

 
Uitgaven 
▪ Aan de voorzieningen is meer uitgegeven, omdat er op andere punten weinig is uitgegeven en de 

investering in apparatuur/instrumenten voor het jongerenkoor nodig gaat zijn. 
▪ De activiteitencommissie heeft hard gewerkt, maar vooral aan Praise is veel geld uitgegeven. 

Hier maken de meeste leden actief gebruik van. 
▪ De Eigen Acties hadden in de planning om te stoppen met de OPA-bus en de OPA anders aan te 

pakken. Dat is niet gelukt, dus hebben we meer uitgegeven aan Eigen Acties. Hier staan hogere 
opbrengsten tegenover. 

▪ De PR blijkt een structureel probleem om op te pakken. De noodzaak is er wel. 
▪ De winst staat opgesplitst, zodat er duidelijk zichtbaar is wat de reservering is voor de bedrijfsbox 

en wat de winst zou zijn zonder het vrijvallen van dit bedrag. 
 


