
JAARREKENING   2014 

DORPSRAAD STOMPETOREN 

 

Resultatenrekening:  
          2014  2013 

Opbrengsten:  Donaties en contributies:    €          3   (608) 

   Diverse baten:      -         12           (    7) 

          -----------  

          €        15              (615) 

 

Kosten:   Algemene kosten:   €       561                 (213) 

Bankkosten:    -       224        (119) 

   Bestuurskosten:    -       125     (150) 

   Reclamekosten:    -       105                 (  33) 

        -----------  

   Totale kosten:    €   1.015                 (515) 

          -----------  

Nadelig resultaat:                 €   1.000              (100) 

                          =======  

 

 

 

Balans per 01-01-2014: 

 

Kas:    €       120  Eigen Vermogen:  €   1.179 

ABN AMRO bank:  -          84  Reservering NL-Doet  -       500 

ABN AMRO spaarrekening  -     1.500  Te betalen posten  -         25 

    -----------       -----------  

    €   1.704      €   1.704 

    =======      =======  

 

 

 

Balans per 31-12-2014: 

 

Kas:    €         21      Eigen Vermogen:  €      654   

ABN AMRO bank:  -        133    

ABN AMRO spaarrekening  -        500    

                                                    -----------      -----------  

    €       654        €      654 

    =======      ======= 

 

 

Vermogensvergelijking: 
 

Eigen vermogen per 01-01-2014  €    1.179 

Reservering NL-Doet    -       500 

Nadelig resultaat 2014    -    1.000 -/- 

Te betalen posten    -         25 -/- 

      -----------  

Eigen vermogen per 31-12-2014:  €      654       

      =======  

 

 

 

 

 

 

Z.O.Z  (begroting 2015) 



 

 

 

 

Begroting:  

          

 

Ontvangsten 

 

Contributies/donaties     €    624 

Diverse baten      -         7 

       ---------- 

       €    631 

 

Uitgaven 

 

Algemene kosten   €    230 

Bankkosten    -     257 

Bestuurskosten   -     170 

Reclamekosten   -     130 

     ----------- 

       €    787 

       ----------- 

Verwacht resultaat (negatief)    €    156 

       ====== 

 
Verklaring: 
 

In 2014 is het door de overgang naar SEPA niet gelukt om in februari te incasseren. Derhalve is er voor 

2014 op één contante betaling na geen contributie geïnd. Hierdoor is het resultaat aanzienlijk lager dan 

voorgaande jaren. Daarbij komt dat de bankkosten bijna zijn verdubbeld door komst van het SEPA-

betaalsyteem.  

 

Om de hogere kosten te financieren zullen we het huis-aan-huis leden werven weer gaan oppakken. De 

meeste dorpsbewoners willen wel lid worden maar het kost veel tijd. De dorpsraad steunen kunt u ook via 

de website doen door het aanmeldformulier in te vullen. 

 

De reservering van NL-Doet is opgenomen in het Eigen Vermogen. 

 

 

 

11 maart 2015 

Sylvester Liefting 

 


