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Begroting KMTP/Groei&Bloei  afdeling Walcheren  2022 versie 13-3
Activiteit Inkomsten Uitgaven Saldo

Eigen reserve Afdeling reserve

Algemeen

Ledenafdracht vast KMTP/Groei&Bloei 2.640,00€        € 2.640,00 410 leden per lid €4,00 + € 1.000,- vast, 

Dit was per lid € 4,50 + € 1.000,- vast (=€2.845,-)

Ledenafdracht variabel per zelf geworven lid 400,00€           € 400,00 Per zelf geworven nieuw lid €40,00, 10 x €40,- = €400,- .

Dit was per nieuw lid 2 lelies a €7,00, 10 x €14,- = €140,-

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

Bestuur 750,00€            € -750,00

PR activiteiten 400,00€           500,00€            € -100,00

Promotiekraam: Inrichting + event. onkosten 2 x €20,- en 4 x €5,- 60,00€              € -60,00

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

Rayondag 2022 ipv 2020 / 2021 (afgelast) 600,00€            € -600,00

Zaalhuur Zandput 300,00€            € -300,00

Bestuurs- en commissieleden avond 2022 ipv 2020/2021 (afgelast) 400,00€            € -400,00

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

Subtotaal Algemeen 3.642,00€        3.985,00€        -€                 -€                      € -343,00

Reiscommissie

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

€1,75 per lid uit eigen reservepot (40 deeln.) en min.€2,80 (25 

deeln.). Afdelingsbijdrage max. bij 40 deeln. €4,- 

(€160,-) en min. 25 deeln. €4,- (€100,-).

Excursie Park Toorenvliedt en bezoek vogelopvang De Mikke -€                 150,00€                kostendekkend Geen eigen reserve. Afdelingstoelage €3,22 bij 15-50 deeln.

Excursie gebied Plompetoren Schouwen -€                 130,00€                kostendekkend Geen eigen reserve. Afdelingstoelage €3,33 bij 15-40 deeln.

Fietstocht omgeving Axel -€                 140,00€                kostendekkend Geen eigen reserve. Min. 20, max. 35deeln. a €4,- toel. per lid

Proeverij wijngaard Westehoeve 100,00€                kostendekkend Geen eigen reserve.Afdelingstoelage € 4,-  bij 15-30 deeln.

Subtotaal Reizen -€                 -€                  70,00€             660,00€                -€                      

Groenworkshops

Groenworkshop Ikebana door Ilse van Es 14,00€             32,00€                  kostendekkend Min. 4 en max. 10 deeln., korting uit eigen reserve (€56,-) €2,- 

per lid en afdelingsbijdrage €4,- per lid,

Groenworkshop 3 dagdelen cursus Ikebana door Ilse van Es -€                 32,00€                  kostendekkend Min. 4 en max. 10 deeln., afdelingsbijdrage €4,- per lid

Groenworkshop Paasstuk door Zoë de Boer 28,00€             60,00€                  kostendekkend Min. 5 en max. 20 deeln., korting uit eigen reserve (€56,-) €2,- 

per lid en afdelingsbijdrage €4,- per lid

Teken/schilder workshop in tuin door Joke Konings -€                 32,00€                  kostendekkend Min. 5 en max. 10 deeln., afdelingsbijdrage €4,- per lid.

Groenworkshop Hangingbasket door Zoë de Boer -€                 60,00€                  kostendekkend Min. 5 en max. 20 deeln., afdelingsbijdrage €4,- per lid

Fotocursus in de tuin Buttinge door Arjen Hartog -€                 32,00€                  kostendekkend Min. 5 en max. 10 deeln., afdelingsbijdrage €4,- per lid.

Groenworkshop High tea met bloemwerk  door Patty van Keulen 14,00€             32,00€                  kostendekkend Min. 5 en max. 10 deeln, korting uit eigen reserve (€56,-) €2,- 

per lid en afdelingsbijdrage €4,- per lid.

Groenworkshop korenschoof binden hof Hazenberg -€                 -€                      kostendekkend Min. 10 en max. 20 deelnemers

Groenworkshop Herfstcreatie Patty van Keulen -€                 32,00€                  kostendekkend Min. 5 en max. 10 deeln., afdelingsbijdrage €4,- per lid.

Groenworkshop Bollenmand door Zoë de Boer -€                 60,00€                  kostendekkend Min. 5 en max. 20 deeln., afdelingsbijdrage €4,- per lid.

Groenworkshop Herfstkrans door Ilse van Es -€                 32,00€                  kostendekkend Min. 4 en max. 10 deeln., afdelingsbijdrage €4,- per lid.

Groenworkshop Kerstschikking door Zoë de Boer -€                 60,00€                  kostendekkend Min. 5 en max. 20 deeln., afdelingsbijdrage €4,- per lid.

Subtotaal Groenworkshops -€                 -€                  56,00€             464,00€                -€                      

Opmerkingen
Toelages
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Activiteit Inkomsten Uitgaven Saldo

Eigen reserve Afdeling reserve
Opmerkingen

Toelages

Cursussen

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

Inhaal snoeicursus voor diegene die in nov. 2021 cursus gevolgd 

hebben door Jurjen van Opstal 12 maart

kostendekkend Min. 10 en max. 20 deelnemers

Levende tuin maak je zelf kostendekkend Min. 7 en max. 10 deelnemers 

Subtotaal Cursussen -€                 -€                  -€                 28,00€                  -€                      

Subtotaal Reizen, Groenworkshops en cursussen -€                 -€                  126,00€          1.152,00€            -€                      

Lezingen

5 lezingen 75,00€             1.000,00€        -€                 150,00€                € -775,00

Subtotaal Lezingen 75,00€             1.000,00€        -€                 150,00€                € -775,00

Andere activiteiten

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

Middag- of avondexcursie tijdens NTW 50,00€                  kostendekkend Min. 10 en max. 20 deelnemers a € 4,- toelage per lid

Floralia  €          400,00  €           350,00  €                 60,00 € 110,00 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 400,00€           1.050,00€        37,47€             110,00€                -552,53€              

Totaal resultaat op activiteiten  €    4.117,00  €    6.035,00  €       163,47  €        1.412,00  €      -1.670,53 Totaal €163,47 + €1.412,00 aan toelages

Reserveringen en sponsoring

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

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 2022  €                    -   € 0,00 Er is een reserveringsbedrag beschikbaar van € 164,- en 

bijdrage rayonraad is € 450,-

reservering Floralia tgv positief saldo  €             50,00 € -50,00

Rabobank Clubkasactie 150,00€           € 150,00 Is bestemd voor Opentuinweekend 

Opname uit reserve Bestuurs- en Commissieleden avond 2022 400,00€           € 400,00

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

Opname uit reserve Rayondag 2022 167,00€           € 167,00

Opname uit reserve Floralia -€                 € 0,00

Totaal (mutatie eigen vermogen) 4.834,00€     6.485,00€     163,47€        1.412,00€         -3.226,47€       


