
Pagina 1 van 2
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Activiteit Inkomsten Uitgaven Saldo

Eigen reserve Afdeling reserve

Algemeen

Ledenafdracht KMTP/Groei&Bloei 2.903,50€       € 2.903,50 423 leden per lid € 4,50 + € 1.000,- vast

Bankrekening (rente en kosten) 2,00€               175,00€           € -173,00

Bestuur 750,00€           € -750,00

PR activiteiten 300,00€          450,00€           € -150,00

Promotiekraam: Inrichting + event. onkosten 2 x €20,- en 4 x €5,-

Verworven nieuwe leden 25 a € 14,- (2 lelies per lid)

350,00€          60,00€             € 290,00

Algemene ledenverg. ……... excl. ledenontmoetingsgedeelte. 300,00€           € -300,00

Rayondag 2021 ipv 2020 (afgelast) 600,00€           € -600,00

Zaalhuur Zandput 300,00€           € -300,00

Bestuurs- en commissieleden avond 2021 ipv 2020 (afgelast) 400,00€           € -400,00

Groentje 200,00€          900,00€           € -700,00

Subtotaal Algemeen 3.755,50€       3.935,00€        -€                -€                     -179,50€              

Reizen

Meerdaagse reis 70,00€            140,00€               kostendekkend Eigen reservepot €70,-  volledig benutten voor toelage.

€1,60 per lid uit eigen reservepot (45 deeln.) en min.€2,80 

(25 deeln.). Afdelingsbijdrage max. bij 45 deeln. €4,40,- 

(€198,-) en min. 25 deeln. €3,20 (€80,-).

Dagreis …………………….. -€                120,00€               kostendekkend Geen eigen reserve voor toelage.

Afdelingstoelage €3,- bij 40 deelnemers gerekend.

Subtotaal Reizen -€                 -€                  70,00€            260,00€               -€                     

Groenworkshops

Hangingbasket Joyplant …april 21,60€                 kostendekkend Maximaal 16 deelnemers a € 1,35 toelage per lid

Boeketplukken+korenschoof maken Hof Hazenberg …augustus 60,00€                 kostendekkend Maximaal 20 deelnemers a € 3,- toelage per lid

Bollemand Joyplant …oktober 21,60€                 kostendekkend Maximaal 16deelnemers a € 1,35 toelage per lid

Herfstschikking …november 60,00€                 kostendekkend Maximaal 20 deelnemers a € 3,- toelage per lid

Kerstschikking …december 60,00€                 kostendekkend Maximaal 20 deelnemers a € 3,- toelage per lid

Subtotaal Groenworkshops -€                 -€                  -€                223,20€               -€                     

Cursussen

Zaaien en stekken deel 1 bij Joyplant door Wim Maljaars …februari 35,00€                 kostendekkend Min. 15 en max. 20 deelnemers a € 1,75 toelage per lid

Snoeicursus door Jurjen van Opstal …maart 26,00€                 kostendekkend Min. 10 en max. 20 deelnemers a € 1,30 toelage per lid

Zaaien en stekken deel 2 bij Joyplant door Wim Maljaars …april 35,00€                 kostendekkend Min. 15 en max. 20 deelnemers a € 1,75 toelage per lid

Cursus Bodemconditie  en kweken paddenstoelen door Jurjen van Opstal … juni 26,00€                 kostendekkend Min. 10 en max. 20 deelnemers a € 1,30 toelage per lid

Het nieuwe tuinieren bij Joyplant door Wim Maljaars …september 35,00€                 kostendekkend Min. 15 en max. 20 deelnemers a € 1,75 toelage per lid

Kweken eigen eetbare paddenstoelen door Jurjen van Opstal 26,00€                 kostendekkend Min. 10 en max. 20 deelnemers a € 1,30 toelage per lid

Tuinontwerp 5 avonden door Liesbeth Hamelink 28,00€                 kostendekkend Min. 4 en max. 7 deelnemers a €3,00 toelage per lid

Snoeicursus door Jurjen van Opstal …  november 26,00€                 kostendekkend Min. 10 en max. 20 deelnemers a € 1,30 toelage per lid

Subtotaal Cursussen -€                 -€                  -€                237,00€               -€                     

Subtotaal Reizen, Groenworkshops en cursussen -€                 -€                  70,00€            720,20€               -€                     

Toelages
Opmerkingen
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Toelages
Opmerkingen

Lezingen

Ledenontmoetingsavond na ALV febr. met lezing ………………. -€                 55,00€             30,00€                 € -25,00 incl. verloting €30,- plantjes

Lezing ………………………. Maart 15,00€             200,00€           30,00€                 € -155,00 incl. verloting, G&B zorgt voor prijsjes max. €30,-

Hoe hard is winterhard door Gerard van Buiten ... april  €            15,00  €          235,00  €                20,00 € -200,00 incl. 2 boeken voor verloting. G&B nog €20,- plantjes voor 

verloting

Jaargetijden in tuin kasteel Sypesteyn door Henny vd Wilt .. mei 15,00€             265,00€           30,00€                 € -220,00 incl. verloting, G&B zorgt voor prijsjes max. €30,-

Bijzondere vaste planten door kweker Coen Jansen ... sept.  €            15,00  €          405,00  €                30,00 € -360,00 incl. verloting, G&B zorgt voor prijsjes max. €30,-

Lezing ………………………………………………….  Oktober  €            15,00  €          200,00  €                30,00 € -155,00 incl. verloting, G&B zorgt voor prijsjes max. €10,-

Harmonie in jouw tuin met Feng Shui door Mariëte Verlaan .. Nov. 15,00€             304,00€           30,00€                 € -259,00 €30,- voor verloting boek en plantjes.

Subtotaal Lezingen 90,00€             1.664,00€        -€                200,00€               € -1.374,00

Andere activiteiten

Plantenruilbeurzen (voor- en najaar) .. april en .. oktober -€                 -€                  kostendekkend

Libelle/vlinder excursie Waterwingebied Klein Valkenisse P. Geene .. juni 50,00€                 kostendekkend Min. 10 en max. 20 deelnemers a € 2,50 toelage per lid

Middag- of avondexcursie tijdens NTW 50,00€                 kostendekkend Min. 10 en max. 20 deelnemers a € 2,50 toelage per lid

Fietstocht Axel .. augustus 105,00€               kostendekkend Min. 20 en max. 35 deelnemers a € 3,- toelage per lid

Floralia  €         700,00  €          600,00  €                60,00 € 160,00 Dit jaar wel medew. bijeenkomst (om de 2 jaar), wordt 

gedekt d.m.v. afdelingstoelage +20 vrijwilligers a €3,-, en 

alle vrijwilligers krijgen Pelargoniumplantje €0,80/st.

Nat. Tuinweek: Open tuinen weekend  €          700,00  €           37,47  €             -662,53 drukwerk flyer en verzendkosten. 

Opbrengst RaboClubSupport voor Opentuinen

Subtotaal andere activiteiten 700,00€          1.300,00€        37,47€            265,00€               -502,53€              

Totaal resultaat op activiteiten  €   4.545,50  €    6.899,00  €      107,47  €       1.185,20  €      -2.056,03 Totaal €1.185,20 + €296,95 aan toelages

Reserveringen en sponsoring

reservering Bestuurs- en Commissieleden avond 2023 200,00€           € -200,00 Reserveringsbedrag van € 400,- voor 2021

reservering 75-jarig jubileum 2023  €          200,00 € -200,00 Restant 70-jarigjubileum plus jaarslijkse bijdrage, 31-12-

2019 gereserveerd €1.872,29. Gereserveerd voor 75 jarig 

jubileum en jaarlijks verhoogd met €200,- 

Reservering Rayondag 2021  €                   -   € 0,00 Er is een reserveringsbedrag beschikbaar van € 164,- en 

bijdrage rayonraad is € 450,-

reservering Floralia tgv positief saldo  €          160,00 € -160,00

Rabobank Clubkasactie 350,00€          € 350,00 Is bestemd voor Opentuinweekend 

Opname uit reserve Bestuurs- en Commissieleden avond 2021 400,00€          € 400,00

Opname uit reserve Jubileum jaar 2023  €                  -   € 0,00

Opname uit reserve Rayondag 2021 167,00€          € 167,00

Opname uit reserve Floralia -€                 € 0,00

Totaal (mutatie eigen vermogen) 5.462,50€    7.459,00€     107,47€       1.185,20€        -3.289,17€       


