Blad1
begroting 2020 – Vereniging Vrienden van het Flevopark
Debet
Bankkosten
Administratiekosten
Vergaderkosten
Relatiegeschenken
Kopieerkosten
Kosten Website
Kantoorartikelen
Schoonmaakacties
Natuurwerkgroep
Insectenhotel
Verenigingskosten

Credit

150,00
0,00
100,00
100,00
25,00
65,00
50,00
50,00
500,00
100,00
100,00

Ontvangen Contributie
Ontvangen Giften
Verkoop Kaarten
Ontvangen rente
Ontvangen Subsidies
Ontvangen dwangsommen
Voorlopig resultaat 2020
1.240,00
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550,00
550,00
0,00
0,00
0,00
0,00
140,00
1.240,00

Toelichting bij de begroting 2020
Vanuit financieel oogpunt zijn er verschillende zaken die om aandacht vragen.
1. De bankkosten van onze betaalrekening bij TRIODOS stijgen jaarlijks. In een paar jaar tijd is de
maandelijkse bedrag omhoog gegaan van €8,50 naar inmiddels €12,50 p.m. (daarnaast zijn er nog
bijkomende kosten per overschrijving). De vraag is of er niet naar een andere bank met zakelijke
betaalrekening moet worden omgekeken. De ASN zakelijke spaarrekening kost niets en blijft
handig voor de inning van de contributiegelden en giften.
2. De vergaderkosten zijn opgenomen omdat er wellicht naar een grotere vergaderruimte moet
worden omgekeken – dit ivm de corona-vereisten van 1,5 meter afstand. De huidige (gratis)
vergaderruimte op de Zeeburgerdijk is te klein voor b.v. een ALV.
3. Helaas kunnen we i.v.m. de te verwachten inkomsten het niveau van €850 (voor
Natuurwerkgroep inclusief Insectenhotel) niet handhaven. De posten staan weer op het oude
niveau van in totaal €600. Het werk van de natuurwerkgroep in het Flevopark wordt nu niet apart
gesubsidieerd (kruidenstroken en insectenhotel – er zijn wel subsidieaanvragen gedaan en
gehonoreerd m.b.t. het werk op de Joodse Begraafplaats).
Een van de actiepunten van het nieuwe bestuur zou zich kunnen richten op het aanvragen en
regelen van een structurele subsidie van het Stadsdeel-Oost voor het werk aan de kruidenstrroken
en het Insectenhotel. Want in feite nemen de vrienden met de natuurwerkgroep toch een deel van
het reguliere werk in het Flevopark uit handen van het stadsdeel, en daar mag wat tegenover
staan is het idee.
4. De verenigingskosten zijn een vergaarbak van allerlei kosten. Het is denk ik goed als er een
aparte post Promotiemateriaal wordt gemaakt waar eventuele producties als folders of banners
onder kunnen vallen.
5. Op papier telt de vereniging ca. 230 leden. Maar het ledenbestand en de daaraan gekoppelde
contributie-inning zijn een bron van zorg. Gerekend is op minimaal 110 leden die contributie
betalen. In de praktijk komt er dan ongeveer eenzelfde bedrag aan giften binnen. Dit komt in de
buurt van het niveau in 2018. In 2018 en nu in 2020 zijn leden actief benaderd i.v.m. het betalen
van contributie. (waar een deel van onze activiteiten uit worden betaald). Dat heeft zeker zin
gehad, maar zal later in 2020 weer herhaald moeten worden. Er zal ook gewerkt moeten worden
aan een opschoning van het ledenbestand.

