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Vereniging Dorpsbelangen Baambrugge 
Website: www.dorpsbelangenbaambrugge.nl; email:  info@dorpsbelangenbaambrugge.nl 

Van de voorzitter…. 
Hierbij nodig ik u van harte uit voor onze jaarlijkse Algemene Leden Vergadering. Op 
donderdagavond 10 april in het vernieuwde Dorpshuis, De Vijf Bogen, aanvang 20 uur. 
Belangrijkste onderdeel van de vergadering is de verantwoording van het bestuur over 
het gevoerde beleid in 2013. Maar er is ook de gelegenheid om  te horen wat de vier 
commissies van plan zijn om dit jaar aan te pakken. Voor onze leden is het de 
gelegenheid om aan  te geven waar zij willen dat wij als bestuur onze aandacht op 
richten.  
 
In deze Nieuwsbrief staan alle stukken die voor de ALV van belang zijn, zoals de agenda, 
het verslag van de ALV van 2013, het sociale jaarverslag 2014, met onder andere een 
overzicht van waarmee de commissies bezig zijn geweest, en het financieel verslag over 
2013 met de brief van de Kas Controle Commissie. 
 
Tijdens de ALV zullen drie bestuursleden aftreden. Ondanks onze inspanningen is het tot 
nu toe niet gelukt om vervangers te vinden. Er blijven vijf bestuursleden in functie en we 
zoeken dus vier nieuwe, onder wie een secretaris. Ik spoor bij deze iedereen die denkt 
iets voor de vereniging - en dus ons dorp - te kunnen betekenen aan om contact met me 
op te nemen. Het bestuurslidmaatschap kost niet meer dan tien uur per maand. Het 
geeft je invloed op de toekomst van het dorp en zijn gemeenschap maar daarmee dus 
ook verantwoordelijkheid. En het levert bevrediging op, als ik naar mezelf kijk: het besef 
iets te doen en te betekenen voor onze gemeenschap geeft mij veel voldoening. Ik gun 
iedereen die ervaring, dus bel me op 0294-266878! 
 
Na de ALV, die tot ongeveer 21.00 uur zal duren, presenteert het wijkteam van 
Baambrugge zich. Alle kernen en grotere wijken in De Ronde Venen (DRV) beschikken 
over een wijkteam. Dat team bestaat uit vertegenwoordigers van verschillende 
organisaties en is behulpzaam bij het reilen en zeilen in het betreffende gebied. De 
gemeente verzorgt voor alle kernen en wijkraden zo een wijkteam. In Baambrugge is het 
wijkteam nog niet actief; wij hebben ons altijd goed zelf kunnen redden dankzij de grote 
sociale samenhang in het dorp. Andere kernen zijn jaloers op onze grote sociale 
samenhang, die onder meer blijkt uit het hebben van een Vereniging Dorpsbelangen, 
waarvan het bestuur de Dorpsraad vormt. Geen andere kern in DRV heeft een eigen 
vereniging. Laten we er zuinig op zijn en er goed gebruik van maken. Het bezoeken van 
een ALV is daar een onderdeel van en daarom hoop ik ook op een goede opkomst.  
 
Met vriendelijke groet, 
Reinier Bloemer, voorzitter.   
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 Vrijwilliger gezocht voor Dorpsagenda  
 

Dorpsagenda in etalage 
Troefmarkt 

Baambrugge krijgt een Dorpsagenda. Een kalender waarop iedereen kan zien wat hier 
gedurende het jaar gebeurt. Het idee is om die agenda te vertonen op een monitor in 
de etalage van de Troefmarkt. Zo hoeft niemand ooit nog een wedstrijd, bijeenkomst 
of evenement te missen! 
 
Behalve de Dorpsagenda kunnen er ook digitale affiches op het scherm worden 
getoond. Dankzij dit systeem kunt u als inwoner straks optimaal geïnformeerd zijn over 
wat, wanneer, waar wordt georganiseerd. Met voor de organisatoren mogelijk als 
bijkomend voordeel dat er meer mensen op af komen. Denk bijvoorbeeld aan de 
activiteiten in het Dorpshuis, wedstrijden en toernooien van sportverenigingen, 
ontmoetingsmiddagen voor ouderen, de intocht van Sinterklaas, de kerstviering en het 
eindejaarsfeest van de Ichthusschool, gemeentelijke informatieavonden, kerkdiensten 
en ga zo maar door. 
Over de financiering van de monitor, die in de etalage van de Troef mag komen te 
hangen, zijn wij nog met de gemeente in overleg.  We zoeken nu een vrijwilliger om de 
agenda bij te houden en – op een eenvoudige manier - via het internet op de monitor 
zichtbaar te maken. Een leuke taak waarmee je direct een bijdrage levert aan het 
welslagen van alles wat er in het dorp op touw wordt gezet. Wie wil deze 
verantwoordelijkheid, alleen of misschien samen met een ander, op zich nemen? Bel 
met Gerard de Korte, 0294-291733. 
 

De agenda vindt u in deze nieuwsbrief, als ook de notulen van de ALV 2013, het 
jaarverslag 2013 van het bestuur, en het financieel jaarverslag. Alle stukken zijn ook 
terug te vinden op de website 
Website: www.dorpsbelangenbaambrugge.nl;  

Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, schroom dan niet om deze door te geven 
aan een van de bestuursleden (zie colofoon) of via de email  
email:  info@dorpsbelangenbaambrugge.nl 

 

 Algemene Ledenvergadering…… 
 

KOMT ALLEN!! 
 

Dorpshuis  de Vijf Bogen 
Zaal open 19.30 uur 
Aanvang 20.00 uur 

http://www.dorpsbelangenbaambrugge.nl/
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KOMT ALLEN!! 
 

Dorpshuis  de Vijf Bogen 
Zaal open 19.30 uur 
Aanvang 20.00 uur 

Bij de ingang zal een presentielijst liggen met daarop alle namen van de leden van onze 
vereniging. Wilt u bij binnenkomst deze lijst tekenen en nagaan of uw email-adres er al 
op voorkomt en of het correct is. Zo niet, dan gaarne invullen of verbeteren. Zo kunnen 
wij u in de toekomst beter, maar vooral sneller informeren over ontwikkelingen in en 
over het dorp. 

Agenda 

  1. Opening en vaststellen agenda 
  2. Bestuursmededelingen 
  3. Vaststelling verslag algemene ledenvergadering van 11 april 2013  
  4. Vaststelling jaarverslag 2013  
  5. Financien 
  Vaststellen financieel jaarverslag 2013 en begroting 2014       
       Verslag kascontrolecommissie 
  Benoeming lid en plaatsvervangend lid kascontrolecommissie 
  7. Presentaties van de vier commissies door de coordinatoren over voornemens 2014 
  8. Benoeming bestuursleden 
       Steven Schotte treedt tussentijds af. 
       Piet Hein Bellaar treedt statutair af. Hij stelt zich niet herkiesbaar.  

Reinier Schlingemann treedt statutair af. Hij stelt zich beschikbaar voor een 
tweede herbenoeming, welke een meerderheid van 2/3 van de aanwezige leden 
vereist. 
Marjo Scherpenzeel stelt zich beschikbaar als bestuurslid. Het bestuur draagt 
haar benoeming voor. 

      
Artikel 10. 2 uit de statuten: Bestuursleden worden door de algemene 
vergadering benoemd uit de meerderjarige gewone leden van de vergadering.  
Het bestuur hoopt dat zich leden beschikbaar stellen als bestuurslid. Dit kan tot 
aanvang van de algemene vergadering. 

 9. Rondvraag 
10. Sluiting  
 
Pauze 
 
Na de pauze is er een presentatie van het wijkteam-Baambrugge. Dit bestaat uit 
vertegenwoordigers van verscheidene organisaties die bij het dorp betrokken zijn:  
de gemeente, de welzijnsorganisatie Tympaan-De Baat, de woningbouwvereniging 
GroenWest en de Politie. 
Per organisatie zal de vertegenwoordiger zich voorstellen en vertellen wat de inzet van 
zijn organisatie voor Baambrugge is. Ook zal het wijkteam zijn licht laten schijnen over de 
vraag hoe wij als Baambruggers kunnen bijdragen aan het woonplezier voor iedereen in 
het dorp. 
 

 ALV 2014 op Donderdag 10 april 
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  Notulen ALV 2013 
 Aanwezig: circa 38 leden en het voltallig bestuur bestaande uit: Reinier Bloemer (vz), 
Gerard de Korte, Jan van Schaik, Piet Hein Bellaar, Iddo Brouwer (sec), Bert van Walbeek, 
Reinier Schlingemann, en Cathaline den Besten. 
Verslag: Steven Schotte/Reinier Bloemer. 
 

1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering om 20:05  

2. Bestuursmededelingen 
Er wordt toegelicht dat het bestuur met de gemeente overlegt om te voorkomen dat  de 
begraafplaats binnen enkele jaren vol is. 
Er wordt een uitleg gegeven over de manier hoe het bestuur de mening van de leden zou 
willen peilen met behulp van E-mail. 

3.Vaststelling verslag ALV 2012 
Het  verslag van de ALV 2012 gehouden op donderdag 11 april 2013  wordt vastgesteld. 

4.  Jaarverslag 2012 
Het jaarverslag 2012 wordt vastgesteld. 

5.  Financieel jaarverslag 2012 
Het financieel jaarverslag 2012 wordt doorgenomen. Er zijn vragen over het 
bezwaarschrift RWS (Rijkswaterstaat) , die door Reinier Schlingemann worden 
beantwoord. 

6. Verslag kascontrolecommissie 
De Kascontrole commissie keurt de jaarrekening goed en adviseert de leden aan het 
bestuur decharge te verlenen. De leden verlenen het bestuur decharge over het in 2012 
gevoerde financieel beleid. 

7. Benoeming lid en plaatsvervangend lid van de Kascontrolecommissie 
De heer Dirco te Voortwis wordt benoemd tot nieuw lid van de Kascontrolecommissie. 

8. Goedkeuring van de voorgestelde gift aan de Stichting Dorpshuis. 
Het bestuur stelt voor € 3000 te  schenken aan het Dorpshuis voor een specifiek, 
herkenbaar element bij de afronding van het te verbouwen Dorpshuis. Voorzitter van het 
Dorpshuis, Hylke de Cock,  geeft toelichting op de mogelijke bestemming, bijvoorbeeld 
stoelen, buitenterrein, of verlichting. 
Veel leden staan niet achter het bestuursvoorstel. Bij een stemming blijken meer leden 
tegen dan voor het voorstel.  Het voorstel wordt door het bestuur ingetrokken. 

9.Presentaties van de vier commissies 
De trekkers van de vier commissies Bouwen&Wonen, Verkeersveiligheid, 
Welzijn&Voorzieningen en  Landschap/Natuur&Milieu/Historisch karakter presenteren 
hun resultaten behaald in 2012. 

10.  Benoeming  bestuursleden    
Statutair aftredend en niet herkiesbaar: Cathaline den Besten en  Iddo Brouwer . 
De door het bestuur voorgestelde kandidaat  Steven Schotte wordt gekozen. 

Verslag ALV 2013 op 11 
april 2013  
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 Notulen ALV 2013 (vervolg) 
 11. Rondvraag 
Een lid merkt op dat als het bestuur de mening van de leden via E-mails gaat peilen, dit 
wel met de nodige zorgvuldigheid gedaan moet worden. Het bestuur is het hier mee 
eens. 
Een ander lid vraagt hoe bouwaanvragen  aan het Beschermd Dorpsgezicht worden 
getoetst. Een bestuurslid antwoord dat dit een onduidelijk, soms subjectief proces is, o.a. 
gekoppeld aan de verordening Beschermd Dorpsgezicht. 
 

12. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering met het uitspreken van dank aan de aanwezige leden 
voor hun aanwezigheid en voor het in het bestuur getoonde vertrouwen. 
 
Er volgt een pauze, waarna Ivo Bruns een presentatie geeft over de voortgang van de 
realisatie van de wijk Kromwijck en Hylke de Cock een presentatie geeft over de 
voortgang van de verbouwing van het Dorpshuis, inclusief een rondleiding. 
 
 

 Sociaal jaarverslag 2013 
 Samenstelling 
Op 1 januari 2013 was het bestuur als volgt samengesteld: 
R. Bloemer (voorzitter); G. De Korte (vicevoorzitter); J. van Schaik (Penningmeester);  S. 
Schotte (secretaris, in december tussentijds afgetreden); P.H. Bellaar; R. Schlingemann; 
B. van Walbeek. Vanaf november nam mevr. M. Scherpenzeel als adspirant bestuurslid 
deel aan de vergaderingen. 
Bestuursvergaderingen 
Er zijn in 2013 twaalf bestuursvergaderingen geweest. Agenda punten waren onder 
meer:   bestuur: uitbreiding en bemensing;  

commissies; uitbreiding  en bemensing en realiseren plannen 
doelstellingen  en activiteiten van de vier commissies 
door gemeente toegespeelde stukken en acties daarop 
website www.dorpsbelangenbaambrugge.nl 
Nieuwsbrief 
begraafplaats 
Dorpsvisie 

 
Op 1 januari 2013 had de vereniging 64 individuen en 120 gezinnen als lid; op 31 
december 2013 had de vereniging 65  individuen  en 120 gezinnen als lid. Het aantal 
leden is dus zeer constant. Door omstandigheden is er in 2013 geen incasso van de 
contributie gedaan. Deze heeft plaats gevonden in het eerste kwartaal 2014.  
 
Op 11 april 2013 is de algemene vergadering gehouden. Deze werd bezocht door 
ongeveer 35 leden, exclusief de zeven bestuursleden. Het verslag van de algemene 
ledenvergadering 2013 is opgenomen in de Nieuwsbrief van maart 2014 en staat op de 
website onder de pagina ‘bestuur’. 
 

BESTUUR    

LEDEN    

ALGEMENE LEDEN 
VERGADERING 

http://www.dorpsbelangenbaambrugge.nl/
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 Sociaal jaarverslag 2013 (VERVOLG) 
 In 2013 zijn er na het vertrek van C. Den Besten geen nieuwsbrieven verschenen. Het 

ontbrak het bestuur aan een vervangende coördinator. Inmiddels (februari 2014) heeft 
zich een nieuwe coördinator, Peter van der Maat, aangemeld. Het bestuur is opgelucht 
en blij met deze versterking. 
 
Behalve het bestuur zijn er vier commissies die plannen uitvoeren, zowel van zichzelf als 
van het bestuur. Voor de bemensing van deze commissies zijn meer commissieleden 
nodig. Het bestuur hoopt dat leden van de vereniging zich voor een van de commissies 
op willen geven; zij kunnen dit doen bij het bestuur. 
Commissie Verkeersveiligheid heeft zich onder leiding van B. van Walbeek met de 
volgende zaken bezig gehouden: 
In samenwerking met onder andere de Ouderen Belangen Vereniging Abcoude-
Baambrugge is in maart de Rijksstraatweg geschouwd op een efficiënte en veilige 
doorstroom van het verkeer. De suggesties voor  verbetering zijn met de gemeente 
doorgenomen. De gemeente heeft de meeste suggesties uitgevoerd. Onder anderen is 
het trottoir van de Rijkstraatweg tussen nr. 65 en de bushalte opnieuw bestraat.  Ook zijn 
de Brugstraat (geëgaliseerd) en de Dorpsstraat (o.a. paaltjes recht gezet) aangepakt. 
Voor de auto’s van de aannemer van de renovatie van de kerk, die voortdurend op het 
trottoir stonden, is een oplossing gevonden. In het plantsoen zijn vier tijdelijke 
parkeerplaatsen aangelegd. Daardoor hoeven deze auto’s niet meer half op het trottoir 
en de rijbaan te staan. Ook zijn de chauffeurs, die hun vrachtauto op het trottoir langs de 
Rijksstraatweg parkeren, gevraagd deze op de rijbaan te zetten. Dan blokkeren zij niet 
het trottoir en halen zij wel de snelheid uit het doorstromende verkeer. Alle voetgangers, 
vooral kinderen bejaarden, kunnen dan veilig over het trottoir. 
 
Commissie Welzijn/Voorzieningen onder leiding van P.H. Bellaar: 
Gestreefd is om samen met de Stichting Dorpshuis Baambrugge het wegvallen van de 
Creshendozaal alsnog op te vangen. Uit rondvraag is gebleken dat een aparte zaal annex 
woonkamer in een behoefte zal voorzien.  
De gemeente vroeg de commissie W/V een enquête te doen over de toekomstige vraag 
naar graven op de begraafplaats in Baambrugge. Met name door de inbreng van Bert van 
Walbeek was het komend te kort aan graven weer aangekaart. Nog vóór de enquête er 
was is de gemeente begonnen met her ruimen van “overjarige” graven. Daardoor is er 
voor de komende vijf jaar weer ruimte. Maar de enquête moet nog wel gedaan worden. 
Die komt vermoedelijk medio 2014. 
Er is advies gegeven aan bewoners van een straat waar ongedierte veel overlast 
bezorgde. De gemeente gaf eerst aan niets te kunnen doen. Toen een bewonersgroep de 
zaak meer gericht aan kon pakken bleek ook de gemeente weer nieuwe 
aanknopingspunten te zien.  
Piet Hein Bellaar stelt zich, na 6 jaar in het bestuur, niet meer beschikbaar voor een 
nieuwe termijn.  Marjo Scherpenzeel is bereid gevonden coördinator van de commissie 
W/V te worden. 
 
Commissie Bouwen&Wonen onder leiding van G de Korte: 
Er is veel tijd gaan zitten in wat de Dorpsvisie is geworden en eerder Structuurvisie 
heette. Al ruim twee jaar zijn we in samenwerking met de gemeente De Ronde Venen 
bezig met de ontwikkeling van een visie over hoe ons dorp er de komende 20 jaar uit 
moet gaan zien. Ook de bevolking is hier bij betrokken geweest.  De eerste opzet is in 
 
 

NIEUWSBRIEF 

COMMISSIES 

Verkeersveiligheid 

Welzijn/voorzieningen  

Bouwen en Wonen   
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 Sociaal jaarverslag 2013 (VERVOLG) 
 2011 door de gemeente gemaakt en heette toen nog Deelstructuurvisie Abcoude-
Baambrugge.  In oktober 2013 heeft  de ambtenaar die deze visie behandelde  ons een 
conceptversie toegestuurd. Deze hebben we van commentaar voorzien en enkele malen 
met hem besproken. Uiteindelijk is er een concept versie uit ontstaan die aan de 
gemeenteraad is voorgesteld. Deze is behandeld in de gemeenteraadsvergadering van 
januari 2014. 
Op een aantal kleine wijzigingen na is de Dorpsvisie  door de gemeenteraad 
goedgekeurd. Als Dorpsraad staan wij, op één uitzondering na, achter deze Dorpsvisie. 
Geschilpunt met de gemeente is de omschrijving van het aantal woningen dat er jaarlijks  
mag  worden gebouwd. We zijn het met de gemeente eens dat er gefaseerd en naar 
behoefte gebouwd moet worden. Maar wij vinden dat er met de omschrijving  
“Kleinschalig en gedoseerd bouwen in één- of tweejaarlijkse clusters van circa 10 
woningen “ teveel ruimte  ontstaat om in korte tijd te veel huizen te bouwen. Wij zouden 
een en ander aldus willen omschrijven : “Kleinschalig en gedoseerd bouwen in clusters 
van maximaal 10 woningen per 2 jaar “. Een klein verschil misschien maar erg belangrijk 
voor het tempo waarin Baambrugge gebouwd mag worden. De Dorpsraad vindt dat dit 
tempo gelijk moet lopen met de vraag van lokale starters en ouderen. De gemeente is 
het in zekere zin wel met ons eens, maar wil dit per project kunnen sturen. 
Juist van de wijk IJsvogel hebben we geleerd dat het bouwen van te veel huizen in één 
keer leid tot onverkoopbare koop- en huurhuizen, waardoor landelijk naar huurders 
gezocht moest worden, terwijl de lokale woningzoekenden in de jaren er na niet aan bod 
komen.  
Verder zijn wij in gesprek geweest met de directie van GroenWest, de woningbouw 
vereniging, over de mogelijkheden de 55+ woningen in Baambrugge te herbestemmen 
voor eenpersoonshuishoudens en over een voorkeursregeling voor huurhuis-
woningzoekenden voor inwoners van Baambrugge. Aan de gemeente De Ronde Venen is 
een brief over dit onderwerp uitgegaan, waar tot nu toe geen antwoord op is ontvangen. 
Wij blijven dit punt volgen.  
 
Commissie Landschap/Natuur&Milieu/Historisch karakter onder leiding van R. 
Schlingemann 
Sinds najaar 2013 is er overleg met de gemeente  en de door de Gemeente 
ingeschakelde organisatie´ TeVoet Utrecht´ over nieuwe wandelpaden in de omgeving 
van Baambrugge. We streven naar de aanleg van drie tot vier “ommetjes” om wandelen 
op andere plaatsen dan de Rijksstraatweg mogelijk te maken. 
In 2013 is er intensief contact geweest met Waternet over de consequenties van de 
noodzakelijke dijkverbetering en verhoging aan de westzijde van de Angstel tussen 
Abcoude en Loenersloot. Mede dankzij dit overleg zal slechts een beperkt aantal bomen 
voor de werkzaamheden moeten wijken en worden waar nodig historische heggen en 
landschappelijke elementen gespaard. Er is contact geweest met Het Utrechts landschap 
en Waternet over het beheer van  de waterberging Baambrugge-Oost. Voorlopig zal het 
onderhoud door Waternet zelf worden uitgevoerd. 
 
In 2013 zijn er contacten geweest met onder andere de volgende personen en instanties:  
raadsleden, ambtenaren en B&W van de gemeente De Ronde Venen; Waternet; Stichting 
Dorpshuis en GroenWest. 
 
 
 

CONTACTEN MET 
INSTANTIES 

Landschap, 
Natuur&Milieu,  

Historisch karakter  

Bouwen en Wonen 
(vervolg)   
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                     begroting   

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 
   

2012 
  

2013 
  

2014   

  
           

  

BATEN 
           

  

  
           

  

Contributies 
          

  

  Contributies bank indiv. 
 

62           465,00  
 

64           480,00  
 

65           487,50  
 

  

  Contributies bank gezin 
 

125       1.875,00  
 

120       1.800,00  
 

120       1.800,00  
 

  

  Contributies Kas indiv. 
 

0                    -    
 

0                    -    
 

0                    -    
 

  

  Contributies Kas gezin 
 

0                    -    
 

0                    -    
 

0                    -    
 

  

  Contributies afwijkende bedragen 0                    -    
 

2             36,00  
 

0                    -    
 

  

  
 

 

 
 

187 

 

 
 

     
2.340,00  186 

 

 
 

     
2.316,00  185 

 

 
 

     
2.287,50    

  
           

  

TOTAAL BATEN 
   

     
2.340,00  

  

     
2.316,00  

  

     
2.287,50    

  
           

  

LASTEN 
          

  

  
 

 

 
 

 

 

 
 

  

 

 
 

  

 

 
 

 
  

Bestuurskosten 
          

  

  KvK 
  

            24,08  
  

 -  
  

 -  
 

  

  Abonnementen 
  

            50,00  
  

 -  
  

 -  
 

  

  Vergaderkosten 
  

      1.321,12  
  

          719,10  
  

          750,00  
 

  

  
 

 

 
 

 

 

 
 

     
1.395,20  

 

 

 
 

         
719,10  

 

 

 
 

         
750,00    

  

 Financieel jaarverslag ALV 2014 
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Overige kosten 

          
  

  Domeinkosten website 
  

            29,00  
  

            29,00  
  

            30,00  
 

  

  Drukwerk 
  

          425,86  
  

 -  
  

 -  
 

  

  Bijdrage biggenparty 
  

          500,00  
  

          300,00  
  

          300,00  
 

  

  Monitor dorpshuis 
     

          833,88  
  

                   -    
 

  

  Presentjes 
  

            26,98  
  

149,4 
  

50 
 

  

  Bezwaarschrift RvS 
  

          325,00  
  

 -  
  

 -  
 

  

  Bankkosten 
  

            98,02  
  

          127,76  
  

          125,00  
 

  

  
 

 

 
 

 

 

 
 

     
1.404,86  

 

 

 
 

     
1.440,04  

 

 

 
 

         
505,00    

  
           

  

TOTAAL LASTEN 
   

     
2.800,06  

  

     
2.159,14  

  

     
1.255,00    

  
           

  

RESULTAAT 
   

        
460,06- 

  

         
156,86  

  

     
1.032,50    

  
           

  

SALDO 
    

     
5.567,42  

  

     
5.724,28  

  

     
6.756,78    

  
           

  

 Financieel jaarverslag ALV 2014 (VERVOLG) 
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         ACTIVA 
       

 
Banksaldo 

   

     
5.304,92  

 

          
510,86  

     
5.815,78  

 
Kassaldo 

   

           
75,00  

  

                  
-    

 
Nog te ontvangen contributies 

  

         
187,50  

  

                  
-    

         

     

     
5.567,42  

  

     
5.815,78  

          PASSIVA  
       

 
 Eigen vermogen  

  

      
5.567,42  

     
5.567,42  

 

      
5.724,28  

     
5.724,28  

 
 Kortlopende schulden  

      

           
74,50  

 
 Vooruit ontvangen contributies  

     

           
17,00  

         

    

        -
460,06  

     
5.567,42  

 

          
248,36  

     
5.815,78  

          

 BALANS 
 


