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Perspectief 21
Bedragen in € Staat van baten en lasten
Lasten Werkelijk 2016 Begroting 2016 Werkelijk 2015 Baten Werkelijk 2016 Begroting 2016 Werkelijk 2015
Ledenvergaderingen € 314 € 600 € 439 Bijdragen "moederpartijen" € 800 € 800 € 800
Bank- en administratiekosten € 111 € 150 € 118 Afdrachten fractieleden en wethouder € 1.712 € 1.760 € 1.782
Communicatie en publiciteit € 309 € 900 € 976 Contributies leden € 360 € 400 € 405
 - waarvan PR materiaal* € 287 € 287 € 288 Verkiezingsbijdragen "moederpartijen" € 0
Bestuurs- en vrijwilligerskosten** € 350 € 170 € 171 Verkiezingsgiften leden € 0
Website € 184 € 400 € 629 Rente te ontvangen € 3 € 10 € 6
Campagnekosten € 0 € 0 Diversen € 0 € 0
Diversen € 50
Bronzen uil uitreiking € 64 € 100 € 49
Notariskosten € 372 € 400

€ 1.703 € 2.770 € 2.381 € 2.875 € 2.970 € 2.992
Resultaat € 1.172 € 200 € 611
*Kosten van banners en folders zijn afgeschreven over 3 jaar, dus hier 1/3 deel.
** Hoger dan begroot door kosten selectiecommissie wethouder
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Perspectief 21
Bedragen in € Balans
Activa 31-12-2016 31-12-2015 Passiva 31-12-2016 31-12-2015
Triodos Internet Zaken Rekening 5.094,71 3.661,10 Vrij eigen vermogen 3.687,51 3.515,96
Triodos Internet Rendement Rekening 3.822,46 3.816,73 Bestemmingsreserve gemeenteraadsverkiezingen 2018 5.500,00 4.500,00
Nog te ontvangen bijdrage moederpartij Eigen Vermogen 9.187,51 8.015,96
Nog te ontvangen afdrachten fractieleden en wethouders 450,00
Nog te ontvangen contributies Vooruitontvangen contributies en donaties 20,00
Nog te ontvangen rente 3,34 5,73 Vooruitontvangen afdrachten fractieleden en wethouders
Vooruitbetaalde verkiezingskosten Crediteuren 491,60
PR materiaal (banners, folders) 287,00 574,00
Totaal 9.207,51 8.507,56 Totaal 9.207,51 8.507,56

Eigen vermogen begin 2016 resp. 2015 8.015,96 7.404,59
Saldo rekening van baten en lasten 2016 resp. 2015 1.171,55 611,37

`````````` Eigen vermogen eind 2016 resp. 2015 9.187,51 8.015,96
0,00 0,00

Bestemmingsreserve eind 2016 5.500
verwachte donaties tbv verkiezingen 2.000
verwachte reserveringen 2017 250
verkiezingskosten (2018) 7.750



Toelichting: 

Het jaar 2016 is afgesloten met positief saldo van ruim € 1170, dit is flink hoger dan 

begroot. Hiervoor zijn een paar redenen: 

- de webmaster had verzuimd een rekening te sturen over 2016. De komt op de 

rekening voor 2017 

- er is geen extra bijeenkomst gehouden, naast de reguliere en bijzondere 

ledenvergaderingen. De ledenvergaderingen vielen goedkoper uit dan begroot. 

De uitgaven voor bestuurskosten waren hoger dan begroot vanwege de 

(vergader)kosten die de selectiecommissie voor de nieuwe wethouder  heeft 

gemaakt. Deze waren uiteraard niet begroot. 

De uitgaven voor publiciteitsmateriaal die in 2015 zijn gedaan (banners, folders) 

worden over 3 jaar afgeschreven: € 288 per jaar, tot en  met 2017. 

De inkomsten waren vrijwel conform begroting, door enkele opzeggingen van 

onafhankelijke leden is er minder contributie binnengekomen dan begroot. 

De balans toont een eigen vermogen van ruim € 9000, waarvan we € 5500 

reserveren voor de verkiezingscampagne 2018. Omdat de inkomsten uit afdrachten 

niet goed voorspelbaar zijn, is het verstandig om ook een vrij eigen vermogen aan 

te houden. Eind 2016 bedroeg dit ruim € 3600. 

 

 


