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Toelichting 

Inkomsten 
- Allereerst valt een nieuwe post op, “verhuur deel garagebox”. In 2017 hebben wij als 

vereniging een garagebox gekocht als opslag. Omdat wij zelf niet alle ruimte daarin nodig 

hebben, verhuren we een deel hiervan aan een externe partij. 

- De activiteiten zijn dit jaar ruim boven begroting uitgekomen. Nadat de activiteiten een paar 

jaar minder goed liepen, is er dit jaar extra aan gewerkt om deze weer beter op gang te 

krijgen. Dit heeft zijn vruchten afgeworpen, de activiteiten waren zeker beter bezocht en 

hierdoor is er ook meer geld ingekomen. 

- De eigen acties zijn helaas opvallend laag. Het grootste knelpunt hier is dat de prijzen voor 

oud papier in 2018 sterk zijn gedaald, hierdoor is er veel minder binnengekomen dan 

verwacht op onze Oud Papier Actie. 

- De baropbrengst is sterk gegroeid t.o.v. 2017, dit heeft alles te maken met het succes van de 

activiteiten. 

- De begrote inkomsten van het Bluesfestival zijn helaas niet gerealiseerd, dit omdat het ons 

niet gelukt is een regeling te treffen met onze vestiging om dit te organiseren. 

- Bijzondere baten zijn onvoorziene inkomsten. In dit geval gaat het om een bedrag dat wij 

hebben opgehaald voor het goede doel “Save the Children”, dit is via “diversen” weer 

verwerkt als uitgave. 

Uitgaven 
- De belastingen die begroot staan betreffen de WOZ-belasting over onze garagebox. Bij 

aankoop vermoedden wij dat die voor onze rekening was, maar het lijkt dat het via de 

vereniging van eigenaren bij het boxcomplex verrekend wordt. Daarom zijn er nooit directe 

uitgaven gemaakt. 

- Het inrichten van onze garagebox valt onder beheer, helaas is hier minder aan gebeurd dan 

bedoeld in 2018. 

- Dit jaar is een telefoon aangeschaft voor de vereniging om bereikbaarheid naar en 

communicatie met de leden te verbeteren.  

- Omdat onze activiteiten rondom het Bluesfestival helaas niet doorgingen, zijn hier ook geen 

uitgaven voor gemaakt. 

- Voor Praise is er minder uitgegeven dan begroot. Dit heeft er mee te maken dat de 

muziekgroep niet de instrumenten en nieuwe muziek heeft kunnen kopen die zij had 

gepland. Daarnaast vielen de kosten voor de cursus die onze dirigent volgt mee. 

- Aan PR is er dit jaar minder gebeurd dan gepland, daardoor zijn de kosten ook lager 

uitgevallen. 

- Helaas waren we niet in staat om met Praise veel buiten de Nicolaasparochie te komen, 

daardoor hebben we niet veel vervoerskosten gehad. 

- Onder diversen valt de opbrengst die naar het goede doel is overgemaakt. Daarnaast zijn dit 

correcties voor een verkeerd geboekte contributie uit 2017 en een klein kasverschil. 


