Resultatenrekening 2015 R.K. Jongerenvereniging WESP
Toelichting

Inkomsten
▪ WESP stelt haar deuren open voor iedereen. De ledenbijdrage is daarom laag. Wel wordt
geprobeerd elk jaar het ledental te doen groeien. Dit blijkt in de praktijk lastig.
▪ De eigen acties waren hoger door de goede papierprijs voor de Oudpapieractie en het voor het
eerst meedoen aan de Grote Clubactie.
▪ Verhuur is sinds overgaan naar ‘niet-eigen’ pand niet meer van toepassing.
▪ Diversen is positief, omdat het hier waarschijnlijk om inkomsten van een activiteit gaat waarvan
het boekingsstuk verloren is gegaan.
▪ De vrijgekomen reservering is voor het openingsfeest gebruikt, om in de eerste plaats de nieuwe
locatie door WESP in gebruik te laten nemen, maar bovenal om de aandacht van leden, oud en
nieuw, jongeren en andere stakeholders te trekken en WESP op de kaart te laten staan.
Uitgaven
▪ Er zijn slimme meters aangeschaft, dit is het bedrag bij ‘gas, water, licht’. Dit, om eventuele
problemen rondom energieverbruik te kunnen opvangen.
▪ De verzekering is hoger uitgevallen dan begroot, dit komt doordat er met de begroting van 2015
geen rekening was gehouden met een gecombineerde correctie 2014/2015 waardoor we geld
terugkregen in 2014. Verzekeraar Donatus kan een percentage van de ingelegde premie
retourneren, maar dat is afhankelijk van de uitgekeerde schades aan alle verzekeringsnemers in
het betreffende jaar.
▪ ‘Belastingen’ en ‘Afschrijving gebouw’ zijn door het wegvallen van het eigen pand posten die
zullen verdwijnen.
▪ Aan de voorzieningen is meer uitgegeven dan begroot. Het afgelopen jaar is niet voldoende aan
de activiteiten uitgegeven, maar we verwachten in de toekomst meer duurzame uitgaven te
moeten doen. Opslagruimte wordt nog gezocht.
▪ Het bedrag bij boekhouding is hoger dan begroot. Aan het begin van 2015 is het laatste kwartaal
van 2014 betaald, maar binnen de resultaten van 2015 verwerkt.
▪ Voor activiteiten is minder uitgegeven dan begroot. De coördinator heeft WESP op de helft van
het jaar verlaten en het bestuur moest de taak oppakken. Dit is gedeeltelijk gelukt, maar toch is
niet het volledige budget benut.
▪ Kerkbijdrage Praise wordt door de Nicolaasparochie (voorheen € 250,-, maar conservatief
begroot) niet meer uitgekeerd. We laten de bijdrage op de resultatenrekening staan, ervan
uitgaande dat de parochie in de toekomst deze post wederom gaat invullen.
▪ Het jongerenkoor Praise is onderdeel van de vereniging, maar heeft altijd een eigen financiële
huishouding gekend. In de jaren 2015 en 2016 worden de financiële rekeningen samengevoegd.

