Toelichting jaarrekening 2016

Exploitatie 2016
In het afgelopen jaar hebben wij de inrichting van het Deijlercentrum verbeterd met de aanschaf van een
tafel in de bestuurskamer, de verlenging van de toneelgordijnen, een quooker in de keuken, een
magnetron en een airfryer.. Deze kosten zijn gefinancierd uit ons onderhoudsfonds. Bovendien hebben wij
de bijdragen van het Oranjefonds gebruikt om 10 nieuwe stoelen te kopen.
Het jaar 2016 is afgesloten met een positief saldo van € 3.364. De inkomsten van onze vereniging bestaan
vooral uit de verhuur van het Deijlercentrum. De incidentele huur heeft ruim € 2.000 opgebracht.
De contributie-opbrengsten zijn verminderd door het teruglopen van het aantal leden.
Het Deijlercentrum wordt gehuurd van de gemeente Wassenaar. Jaarlijks wordt de huur met de inflatie
verhoogd.
De kosten, die wij hebben gemaakt voor de exploitatie van het Deijlercentrum bestaan uit telefoon- en
internetkosten ad € 506 en klein onderhoud van € 758.
Het bedrag van de algemene kosten ad € 1.589 behelst de kosten van het drukken en het verspreiden van
het “Deijlerom” en onze verkeersnota, bankkosten, premie aansprakelijkheidsverzekering, kosten van onze
website, kosten van eten en drinken van onze klaverjas-en bridge-avond en de burendag.
Het voordelig saldo wordt toegevoegd aan het vermogen.
Specificatie van de kosten die in 2016 ten laste zijn gebracht van het onderhoudsfonds.
Bar nieuw blad
Electra rookruimte
Quooker
Airfryer
Magnetron
Gordijnen toneel verlengen
Tafel bestuurskamer
Totaal ten laste van onderhoudsfonds

€ 298
€ 100
€ 1.250
€ 225
€
89
€ 210
€
50
€ 2.222

Begroting 2017
De contributie voor het jaar 2017 wordt vastgesteld op € 8 per lid/adres.
De extra opbrengst zal worden besteed aan activiteiten in het Deijlercentrum.
De huurlasten voor het jaar 2017 worden begroot op € 12.000. De gemeente heeft het voornemen om in
de toekomst de huur zodanig vast te stellen, dat deze kostendekkend zal zijn. Aangezien de jaarlijkse
kosten van energie en schoonmaken etc. thans € 18.000 bedragen, zullen we de komende jaren rekening
moeten houden met een forse huurverhoging.
De begroting 2017 sluit met een positief saldo van € 800.

