
code
UITGAVEN INKOMSTEN

5 Leden	  contributie 212,50
2 Organisatiekosten 1.515,92
3 Activiteitenkosten 174,10 7 Opbrengsten	  bij	  activiteiten 32,50
4 Kosten	  wijkblad 567,49 8 Gemeentelijk	  subsidiebedrag 3.393,04
10 Projecten 1.916,72 9 Overige	  inkomsten 1.258,00

overschot 721,81

TOTAAL	   4.896,04 TOTAAL	   4.896,04

Saldo	  bankrekening	  01-‐01-‐2013 4.864,43 Saldo	  bankrekening	  31-‐12-‐2013 5.586,24
Saldo	  kas	  01-‐01-‐2013 48,51 Saldo	  kas	  31-‐12-‐2013 48,51

TOTAAL 4.912,94 TOTAAL 5.634,75

eigen	  vermogen 1.192,98
Reservering	  leefbaarheidsprojecten	  van	  opbrengst	  
historisch	  boekje 3.441,77
geld	  van	  portaal	  voor	  groen 1.000,00

5.634,75

2 Organisatiekosten 886,93 Website	  buurtvereniging

628,99
1.515,92

4 Kosten	  wijkblad 567,49 uitgave	  buurtkrant	  april	  2013;	  oplage	  1.000	  stuks

8 Gemeentelijk	  subsidiebedrag 1.694,03 2012 Subsidie	  voor	  2012	  hebben	  we	  in	  2013	  ontvangen
1.699,01 2013
3.393,04

9 Overige	  inkomsten 258,00 Opbrengst	  verkoop	  plantenbakjes	  groenactie	  2013
1.000,00

1.258,00

10 Projecten 1.069,08 Burendag;	  met	  burendag	  is	  er	  een	  gezellige	  dag	  
georganiseerd	  voor	  de	  buurt	  met	  een	  springkussen	  en	  een	  
workshop	  grafitty	  voor	  de	  kinderen

142,91
Als	  startschot	  voor	  de	  wijkvisie	  konden	  bewoners	  hun	  
wensen	  voor	  de	  wijk	  in	  de	  kerstboom	  bij	  de	  speeltuin	  

464,73

Bij	  de	  groenactie	  2013	  heeft	  de	  buurtvereniging	  de	  aanschaf	  
van	  regenpijpbakjes	  gesubsidieerd	  en	  een	  deel	  van	  de	  
planten	  beschikbaar	  gesteld	  voor	  het	  opfleuren	  van	  de	  

240,00 Debat	  kosten	  RWO	  (2012)
1.916,72

Financieel	  jaarverslag	  2013
Buurtvereniging	  Zeeheldenbuurt
Penningmeester	  Karin	  Wibier

Hierbij	  de	  	  bestedingen	  van	  Buurtvereniging	  Zeeheldenbuurt	  van	  het	  jaar	  2013.	  Het	  bestuur	  verklaart	  dat	  de	  gegevens	  naar	  waarheid	  zijn	  ingevuld.

De	  bewoners	  worden	  over	  de	  activiteiten	  van	  de	  buurtvereniging	  geinformeerd	  door	  middel	  van	  een	  wijkblad,	  een	  website	  en	  de	  algemene	  ledevergadering

VERANTWOORDING	  2013

VERMOGEN	  VAN	  DE	  VERENIGING

Vergaderkosten,	  telefoonkosten,	  printkosten,	  kosten	  betalingsverkeer

In	  december	  heeft	  de	  buurtverening	  een	  bijdrage	  van	  Portaal	  gevraagd	  
voor	  de	  groenactie	  van	  2014.	  Dit	  bedrag	  zal	  worden	  besteed	  aan	  de	  
aanschaf	  van	  planten	  voor	  het	  opvrolijken	  van	  openbare	  ruimte	  in	  de	  
zeehelden	  buurt	  (lantaarnpaalbakken,	  geveltuintjes,	  boomspiegels	  etc.)

Beschrijving	  van	  de	  activiteiten


