
   

  Begroting 2023 resultaten 2022 

      

      

Contributie/donatie € 17.150,00 € 19.092,91 

Vomar  € 400,00 € 404,04 

entreegelden betaling € 1.400,00 € 1.415,20 

architectuuruitgave en kaarten € 50,00 € 94,50 

overige     

  € 19.000,00 € 21.006,65 

Uitgaven:     

Informatie en promotie € 400,00 € 235,95 

Bestuurskosten € 400,00 € 9,50 

Algemene Leden Vergadering € 550,00 € 511,70 

Archiefopslag € 900,00 € 851,84 

Opleidingen vrijwilligers € 3.200,00 € 3.169,90 

attenties vrijwilligers € 3.450,00 € 3.440,99 

representatie € 400,00 € 635,49 

Verzekering € 1.250,00 € 1.554,42 

Mailchimp abonnement € 300,00  

kosten betalingsverkeer via Mollie € 750,00 € 675,99 

terugboekingen   € 455,50 

entreekostenbetaling SRO € 1.400,00 € 1.415,20 

Activiteiten € 1.200,00 € 1.046,81 

Bankkosten € 200,00 € 220,81 

ledenadministratiesysteem   € 2.577,30 

website en ondersteuning € 2.500,00 € 2.294,53 

toevoeging aan reserves  € 2.000,00 € 2.000,00 

overige     

  € 19.000,00 € 21.095,93 

 

Toelichting op de begroting 

- Het minimumbedrag voor contributiebetaling is verhoogd naar €5. Het aantal 

contributiebetalingen en donaties is mede afhankelijk van het weer. Vorig jaar is een 

uitzonderlijk goed jaar gebleken. 

- De cash entreegeldenbetalingen worden verrekend met SRO, omdat deze op de 

resultatenrekening zichtbaar zijn nemen we ze hier ook op in de begroting. 

- De kosten voor de verzekering waren in 2022 hoog door een na-verrekening van 2021 en de 

aanpassing van het voorschot voor 2022. In 2023 is geen hoge na-verrekening te verwachten. 

Niettemin zijn de kosten van de verzekering erg hoog. De kascommissie raadt aan te 

onderzoeken of deze omlaag kunnen. 

- In 2022 zijn er kosten gemaakt voor de invoering van het ledenadministratiesysteem. Deze 

post komt in 2023 te vervallen. Doordat de gratis versie van Mailchimp, een programma dat 

wordt gebruikt voor de verzending van nieuwsbrieven, is komen te vervallen, moeten er 

kosten gemaakt worden voor verzending.  



- De Algemene Leden Vergadering heeft besloten jaarlijks een bedrag van €2000 te reserveren 

voor de viering van het 100 jarig bestaan in 2027. 

 


