Begroting 2017 Ouderencontact Profburgwijk
Hieronder treft u de begroting 2017. Ter vergelijking staat in de eerste kolom de realisatie 2016.
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INKOMSTEN
Eigen bijdragen activiteiten
Subsidies en donaties*
TOTAAL
UITGAVEN
Huur 't Kasteel Trigon
Activiteiten
Administratiekosten
Vrijwilligerstelefoon
Voorziening slechthorendheid
Wijkkompas 2016/2017
Jeu-de-Boule-baan*
Saldo
TOTAAL
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1.000
-1.990
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Toelichting op de begroting 2017
Eigen bijdragen activiteiten
Wij rekenen op 800 bezoekers op de donderdagochtenden die € 2,50 per ochtend bijdragen, samen € 2.000. De extra
huur voor tien ochtenden ten behoeve van de chikunlessen bedraagt € 300. Dit bedrag ontvangen we van de deelnemers.
Subsidies en donaties
Om de continuïteit van onze activiteiten ook in komende jaren te waarborgen, blijven wij sponsors werven en hopen zo
onze inkomsten te verhogen.
Huur 't Kasteel Trigon
We rekenen op de huur voor 42 weken, € 30 per donderdagochtend, totaal € 1.260. Tien weken van het jaar is 't Kasteel
niet beschikbaar vanwege schoolvakanties.
Wij hebben het plan om naast de donderdag tien keer de dinsdagochtend te huren voor extra chikun-lessen. Dit kost
€ 300. We gaan ervan uit dat de deelnemers zoveel mogelijk bijdragen aan deze huur.
Activiteiten
We begroten de kosten voor de organisatie van de koffieochtenden op € 600.
Administratiekosten
Wij begroten de administratiekosten op € 600. Hiervan betalen we papier en printkosten voor de maandelijkse
nieuwsbrief en onze website.
Vrijwilligerstelefoon
We rekenen op een belkaart van € 20 per kwartaal plus extra kosten voor terugbellen.
Voorziening slechthorendheid
Samen met BSO 't Kasteel gaan we de ruimte geluiddempend maken. We trekken hier € 1.400 voor uit
Jeu de Boule-baan*
Alleen als het ons lukt om 1.000 euro aan subsidies of donaties op te halen, kunnen we 1.000 euro uitgeven voor de
aanleg van een jeu-de-boule-baan.
Saldo
We verwachten € 1.990 in te teren op ons vermogen.
Vermogen 1-1-2017
Reservering Wijkkompas 2018
Vrije reserve 1-1-2017
Begroting 2017
Vermogen 31-12-2017
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