
Begroting 2021

In onderstaande tabellen geven we de begrote inkomsten en uitgaven weer voor 2021. Ter vergelijking
hebben we de gerealiseerde inkomsten en uitgaven van 2020 weergegeven.

Inkomsten

2020 gerealiseerd 2021 begroot
Contributie € 3.420 € 4.000
Subsidie gemeente ea € 8.444 € 2.500
Advertentie inkomsten
Leusder gaZeT

€ 830 € 600

Vier de Lente € 1.000 € -
Rabo Clubkas Actie € 443 € -
NL Doet Oranjefonds € - € 350,0
Fonds Duurzaam
Doen

€ - € 216,36

TOTAAL € 14.137 € 7.666,36

Uitgaven

2020 gerealiseerd 2021 begroot
Overhead € 893 € 950
Communicatie € 2.501 € 3.000
Activiteiten € 3.601 € 2.200
School- en Buurtplein € 10.000 € 216,36
Vier de Lente € - € -
Het Lab € - € 500
Onvoorzien € - € 800
Verlies € (2.858) € -

TOTAAL € 14.137 € 7.666,36

Toelichting

Voor 2021 hebben we ervoor gekozen alleen de kosten te begroten die we per medio 2021 kunnen
overzien. Vanwege de Corona situatie voorzien we een beperkt aantal activiteiten en de begroting is
navenant opgesteld. Indien er ruimte ontstaat voor meer activiteiten en het begrote bedrag niet
toereikend is, zullen we post ‘Onvoorzien’ aanspreken e/o externe middelen verwerven via fondsen,
sponsoring of eigen bijdrage van de deelnemers.

Met betrekking tot de inkomsten:

- We verwachten dat de ledenaantallen zullen doorgroeien waardoor we verwachten een
contributie te kunnen verwerven van 4.000 euro;

- Voor 2021 kunnen we voor het laatst aanspraak maken op een subsidie van de gemeente van
maximaal 2.500 euro;



- Voor 2021 gaan we actief advertenties werven voor de huis-aan-huis editie van de Leusder
gaZeT die twee keer per jaar verschijnt. We verwachten hier 600 euro mee op te halen.
Hiermee zijn deze huis-aan-huis edities kostendekkend;

- Eind mei doen we mee met de NL doet actie van het Oranjefonds. Hiervoor is reed 350 euro
toegezegd. Deze zijn derhalve bij de inkomsten meegenomen als aparte inkomstenbron. Bij
de uitgaven vallen deze kosten onder ‘Activiteiten’.

- Tevens is in mei door het bewonersinitiatief van het School- en Buurtplein een subsidie
verworven van het Fonds Duurzaam Doen tbv het aanplanten van bloembollen op het plein.
Bij de uitgaven vallen deze kosten onder de post ‘School- en buurtplein’.

Met betrekking tot de uitgaven

- De overhead kosten en Communicatiekosten zijn de afgelopen jaren enigszins gelijk en laten
we meegroeien met de groei van de vereniging

- De post ‘activiteiten’ is voor 2021 een stuk lager. Deze post was in 2020 hoger vanwege de
kosten voor het school- en buurtplein. Alle activiteiten die hier onder vallen zullen gefinancierd
worden uit deze post, denk aan de nieuwjaarsborrel, NL Doet actie, en alle andere activiteiten
& bewonersinitiatieven die doorgang zullen vinden zoals de Schoon Maximapleinacties, Crea
ZeT Atelier en TECHlab activiteiten

- Voor de verdere inrichting en onderhoud van Het Lab hebben we een post van 500 euro
voorzien;

- Tenslotte hebben we de post onvoorzien ruim begroot omdat we vanwege de Corona regels
onvoldoende kunnen overzien wat dit zal betekenen voor onze activiteiten.


