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                                            VOORLOPIG Financieel verslag 2016         2017 03 

Dit is het voorlopige financieel verslag over 2016. De penningmeester heeft op dit moment nog geen 
volledige aansluiting kunnen maken. De controle van de balans is daarom achterwege gelaten. Op de 
jaarvergadering zal het definitieve verslag gepresenteerd worden. 

Wel kunnen we u melden dat 2016 is afgesloten met een positief saldo. In de begroting was nog 
uitgegaan van een verlies. 
 
Zaken die het saldo hebben beïnvloed: 
- de kosten voor (groot) onderhoud van de tuin en de aanwezige gereedschappen zijn fors lager dan 
begroot; 
- Er is minder rente ontvangen dan begroot. Dit komt door de lage rentestand. Het 
standaardpercentage was voor een groot deel van het jaar 0,01 %. Dankzij de bonusspaarrekening 
hebben we nog een klein bedrag ontvangen. 
- naheffing van waterschapsbelastingen. Dit jaar hebben we voor het eerst en helaas met 
terugwerkende kracht tot en met 2013 een aanslag waterschapsbelasting ontvangen. Dit was niet 
begroot.  
- We hebben een hovenier ingeschakeld om verschillende verwaarloosde tuinen zwart te maken. Ook 
dit was niet begroot. 
 

   BALANS 2015      

BEZITTINGEN  €    SCHULDEN  €  

          

Kas             290,69         15.017,00  eigen vermogen  

Kwartaalrekening ing        17.389,42              291,00  waarborg sleutels 

giro          1.229,23           3.741,52  waarborg tuinen 

gereedschap/generator             538,08              472,50  vooruitbetalingen biomest 

debiteuren (mest)               52,50                60,00  
te betalen/verrekenen 
borg 

voorraad mest               82,10        

          

Totaal        19.582,02         19.582,02  Totaal 

 
 

 BALANS 2016 

BEZITTINGEN €  € SCHULDEN 

         

Kas 59,36  15.800,94 eigen vermogen  
Kwartaalrekening ing 17.444,48  321,00 waarborg sleutels 
giro 6.220,44  6.969,39 waarborg tuinen 
gereedschap/generator 443,56  280,00 vooruitbetaling biomest 

debiteuren (contr/huur) 234,30 
 

606,50 
te betalen/verrekenen 
borg 

voorraad mest 220,00  644,31 crediteuren 
         

Totaal 24.622,14  24.622,14 Totaal 

 
- Op de balans is een bedrag van € 443,56 opgenomen voor gereedschappen..  
Het reeds aanwezige gereedschap is ten opzichte van vorig jaar met 25% (€ 134,52) afgewaardeerd. 
Er is voor € 40,- nieuw gereedschap aangeschaft (hakselaar).  
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  Exploitatierekening 2016     

INKOMSTEN WERKELIJK BEGROOT UITGAVEN WERKELIJK BEGROOT 

omschrijving   voor 2016 omschrijving  voor 2016 

rente 55,06 80,00 
onderhoud 
tuin/gereedschap 509,81 950,00 

 
contributie leden 2924,70 2825,00 contributie avvn 2425,70 2425,70 
 
tuinhuur leden 6541,33 6576,00 bestuurskosten 695,07 800,00 
 
winst zaad en mest 718,56 250,00 energiekosten 52,20 100,00 
inschrijfgeld/ 
administratiekosten 245,00 112,50 belastingen 972,01 772,73 
 
giften 2,17 100,00 verzekeringen 669,68 669,68 
opbrengst zwart 
maken 379,20 75,00 representatie/fruit 116,49 125,00 
opbrengst kosten 
sleutel 15,00 6,00 

vervaardigen 
sleutels 59,90 75,00 

      
tuinhuur 
gemeente 4314,60 4313,40 

    
kosten zwart 
maken tuinen  506,80 75,00 

negatief saldo   282,01 positief saldo  558,76 0,00 

            

totaal 10881,02 10306,51 Totaal 10881,02 10306,51 
 

Toelichting onderhoud tuin/gereedschap  : 
Grote kostenposten bij het onderhoud tuin waren: 
 € 181,50 voor een nieuw hek aan het bospad 
 € 220,00 voor het onderhoud van e parkeerplaats 
     
Toelichting bestuurskosten: 
Grote kostenposten waren : 

 € 302,00 euro t.b.v. buurthuis Maasstraat voor de nieuwjaarsbestuursvergadering en de  
    jaarvergadering.  

     € 145,68 euro voor bank- en girozaken 
 
Toelichting inschrijfgeld/administratiekosten: 
Van het ontvangen bedrag is € 135,- inschrijfgeld van 18 nieuwe leden en € 110,00 
administratiekosten. Dit betekent dat 10 leden niet op tijd hebben betaald.  
 
Toelichting winst zaad/mest en bonenstokken: 
Bestel je mest, zaden, pootgoed en bonenstokken via de vereniging dan steun je daarmee de 
vereniging. De korting die we van de leveranciers ontvangen, gebruiken we om kosten te drukken.  
Een overzicht van de bestellingen: 
Zaden: 
52 bestellingen voor zaden ontvangen. 44 leden hebben zaden besteld bij Garant. Nieuw in 2016 was 
de mogelijkheid om via de vereniging biologische zaden te bestellen. 8 leden hebben hiervan gebruik 
gemaakt. 
Tonkinstokken: 
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22 leden hebben tonkinstokken via de vereniging besteld.  
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Aardappelen: 
8 leden hebben aardappelen besteld via Garant.  
Ook nieuw was de mogelijkheid om aardappelziekte resistente aardappelen te bestellen bij Jalving. Na 
een succesvolle proef in 2015 hebben verschillende leden in totaal voor 105 kilo aardappelen besteld. 
Mest 
Het leveren en ophalen van de gewone mest blijft een heikel punt. We bestellen in m3 maar krijgen 
geleverd per ton. Daarnaast wordt de mest verspreid over de tuin waardoor we extra uitgaven hebben 
aan een shovel.  
De biomest is dit jaar een succesverhaal geweest. Er is veel meer mest geleverd dan we besteld 
hadden. Hierdoor kon er meer biomest verkocht worden dan gedacht en hebben we een mooi bedrag 
aan winst gemaakt. 
Totaaloverzicht 

  inkomsten uitgaven winst 
zaad 1596,57 1149,96 446,61 
mest 686,00 680,20 5,80 
stokken 450,00 340,00 110,00 
aardappelen 353,30 327,15 26,15 
biomest 640,00 510,00 130,00 
  3725,87 3007,31 718,56 
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Begroting 2017 
 

In 2017 bestaat onze vereniging 40 jaar. Dit gaan we vieren. Op de begroting is hiervoor een bedrag 
van € 1.500,- opgenomen. 2017 zal naar verwachting daarom een negatief saldo opleveren. 
 

  
Exploitatierekening 

2017  

INKOMSTEN BEGROOT UITGAVEN BEGROOT 

omschrijving voor 2017 omschrijving voor 2017 

rente 40,00 
onderhoud 
tuin/gereedschap 750,00 

contributie leden 2950,00 contributie avvn 2260,60 

tuinhuur leden 7400,00 bestuurskosten/secr. 800,00 

winst zaad en mest 500,00 energiekosten 100,00 
inschrijfgeld/ 
administratiekosten 112,50 belastingen 820,00 

giften 100,00 verzekeringen 679,91 
opbrengst zwart 
maken 75,00 representatie/fruit 125,00 
opbrengst kosten 
sleutel 6,00 vervaardigen sleutels 75,00 

    tuinhuur gemeente 4313,40 

  
kosten zwart maken 
tuinen 75,00 

  
viering 40-jarig 
bestaan 1500,00 

(begroot) negatief 
saldo 315,41 (begroot) positief saldo 0,00 

        

totaal 11498,91 Totaal 11498,91 
 

Toelichting: 
 
- De post onderhoud tuin is onder te verdelen in :  
Onderhoud c.q. aanpassing pompen :     €    150,-- 
Onderhoud gereedschap zoals maaier/generator enz.   €    300,-- 
Aanschaf verf/hout/zand/klein materiaal:    €    200,-- 
Diversen zoals benzine,graveerwerk,sloten enz.   €    100,-- 
 
- De post bestuurskosten is  onder te verdelen in :  
Kosten buurthuis Maasstraat    .   € 350,-- 
Koffie/koekjes,afwasspul enz.      € 200,-- 
Bankkosten, websitekosten      € 250,-- 
 
- De post belastingen is  onder te verdelen in :  
gemeentebelastingen       € 770,-- 
waterschapsbelastingen       €   50,-- 
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