Financieel Jaarverslag 2017
Het aantal bijeenkomsten is beperkt gebleven waardoor de uitgaven beperkt zijn gebleven.
De inkomsten vanuit de contributie is gelijk gebleven met het voorgaande jaar. Dit vraagt
nog steeds om een directe aanpak.
De subsidie van 2013 en 2014 alsnog binnengekomen waardoor er ruimte is voor het
organiseren van nieuwe activiteiten. Met de nieuwe structuur is de aanvraag voor de
subsidie 2015 ingediend. Vanuit de gemeente is aangegeven dat ANGSAW nog steeds
gebruik kan maken van subsidie regeling.
Opvallend is dat de bankkosten nagenoeg zijn verdubbeld; dit komt omdat ANGSAW gebruik
(moet) maaken van een zakelijke rekening, deze is duurder dan een privé rekening.
Rabobank rekening

Inkomsten
Contributie/donaties
Subsidie gemeente
Totale inkomsten
Uitgaven
Algemeen
Website
Lezing, en bijeenkomsten
Totale uitgaven

Reserve 1-1-2014
Inkomsten
Uitgaven
Saldo 31-12-2014

Rek. nr.
1605.41.654

1-1-2017
2736,05

31-12-2017
8694,26

Verschil
5958,21

505,25
10.000,00
10.505,25

277,13
1352,16
1591,70
3220,99

2050,17
10.505,25
3220.99
8694,26

Toelichting inkomsten;
Zover er sprake is van inkomsten is dit door betaling van contributie.
De inning van de contributie is beter dan het voorgaande jaar, blijft echter dat hier de
aandacht nog steeds naartoe zal moeten gaan willen we meer inkomsten binnenkomen
kunnen krijgen.
De contrubutiinkomsten blijven achterwege door het niet innen van de contributie d.m.v.
herinneringen of actie in de vorm van een actievere inning van de contributie anderzijds.
In het bestuur is wederom besproken de site en ledenadministratie in 2018 constructief te
gaan gebruiken met de insteek de leden beter te benaderen waardoor contributie van
bestaande leden daadwerkelijk binnenkomt en nieuwe leden worden aangetrokken
Toelichting uitgaven;
Algemeen (€ 277,13) Hieronder wordt verstaan; de bestuurskosten, verenigingskosten,
bankkosten, (leden)vergaderingen, huur vergaderruimte en declaraties.

Website (€ 1352,16) De hostings-en telefoonkosten. Tevens de aanpak van de site en
ledenadminitratie

Lezing en Evenement ( 1591,70) Kosten en vergoeding voor het maken van het organiseren
van lezingen en de bijeenkomst/presentatie’s.

