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Winst & Verlies  

Baten 

 2020 2021 

Was en 

droogmunten 

€5158,85 

€4347,65 

Teruggave 

service kosten 

€745,14 

€-25,51 

Verhuur 

woonkamer 

€1112,54 

€78 

Totaal €7016,53 €4400,14 
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Lasten 

 2020 2021 

Woonkamer €493,14 €321,42 

Activiteiten €0 €0 

Wasserette €1769,84 €318.31 

Teruggaaf €0 €60,50 

overig *) 

*) zie toelichting.  
€3961,92 €3514,46 

Totaal €6224,90 €4214,69 

 

Resultaat 

 2018 2019 

   

Baten €7016,53 €4400,14 

Lasten €6224,90 €4214,69 

   

Resultaat €791,63 €185,45 
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Rekeningen 

Lopende rekeningen 

Bewonersvereniging 1590,14   €  

Wasserette 5428,37   €  

  

Totaal 7018,51€  

 

Spaarrekeningen 

Wasserette 15.752,16   €  

  

Totaal 15.752,16   € 
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Lasten 

Woonkamer 

In deze post worden de vaste lasten van de woonkamer vastgelegd. Dit zijn de huur, 

elektriciteitskosten en internet. 

 

Huur woonkamer €0 

Elektriciteit €-67,18 
 

Internet €388,42 

  

  

  

Totaal €321,42 

 

Overig 

In de begroting van 2019 zijn een aantal van deze posten opgenomen in de post 

“overig”. Er is besloten om deze kosten verder uit te splitsen zodat het 

inzichtelijker is voor de leden.  

 

Commissies €0,- 

Bestuursuitje €109,45 

Bestuursleden  

bewonersvertegenwoordiger 

€1500 

                   €1500,- 

Verzekeringen €387,95 

Materialen € 258,72 

Bankkosten € 318,46 

Website €72,16- 

Boekhoudsoftware €36,30 

Presentje €0 

Schoonmaak 

-Vrijwilligersvergoedingen 
-Huur containers 

€770,92 

                €400 
                €370,92 

Totaal €3514,46 
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Toelichtingen 

BATEN: 

 

WASSERETTE 

De inkomsten zijn hier lager dan verwacht. Dit komt door de pandemie die 

gaande was in de periode 2020-2022.  

 

TERRUGGAVE SERVICEKOSTEN 

Dit jaar heeft de vereniging geen servicekosten teruggekregen, maar juist 

moeten geven aan Lefier.  

 

VERHUUR WK 

In 2021 is de huur voor de WK komen te vervallen dankzij eerdere 

overeenkomsten met Lefier. Ook is de borg lager geworden om de woonkamer 

toegankelijker te maken. Door de pandemie is de vraag naar de WK ook 

afgenomen. Dit alles heeft tot gevolg dat dit bedrag veel lager uitvalt dan het 

voorafgaande jaar. 

 

 

LASTEN: 

 

WOONKAMER 

De jaarrekening van de elektriciteit viel dit jaar erg mee, waardoor de 

verzamelde servicekosten lager zijn dan in de voorafgaande jaren. 

 

WASSERETTE 

Er was in dit jaar weinig onderhoud te doen aan de wasmachines dus deze 

kostenpost viel mee. 

 

TERUGGAAF 

Teruggaaf is een nieuwe kostenpost dit jaar die geintroduceerd is door het 

grotendeels overgaan op een digitaal betaalsysteem. Wanneer een huisnummer 

niet inbegrepen is bij een order moet er geld teruggegeven worden, vandaar de 

post teruggaaf. 

 

OVERIG 

- BESTUURSUITJE 

Dit jaar heeft het bestuur een etentje voor zichzelf georganiseerd, zoals 

gebruikelijk was voor de pandemie tijd. 

- BEWONERSVERTEGENWOORDIGER 

De maandelijkse vergoeding van de bewonersvertegenwoordiger. 

- MATERIALEN 

Dit zijn de materialen die het bestuur nodig heeft om haar bestuurlijke 

taken uit te voeren. Dit bedrag komt hoog uit omdat het bestuur dit jaar 

een nieuwe PC heeft aangeschaft. 
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- BOEKHOUDSOFTWARE 

Dit jaar is de vereniging gestopt met de boekhoudsoftware, omdat dit een 

té grote kostenpost bleek. 

- SCHOONMAAK 

Dit jaar is de schoonmaak van de algemene ruimtes overgenomen door 

schoonmaakbedrijf De Wit. De wasserette wordt nog wel schoongemaakt 

door één van de bewoners.  

 

 

 


