
Begroting 2016, vereniging BES

Werkelijke ink en uitg vereniging Buurtenergie Statenkwartier (BES)

opbrengsten aantal pp/-keer/ -stuk

bedrag €  

(incl btw) btw

bedrag excl 

btw opbrengsten aantal pp/-keer/ -stuk

bedrag €  

(incl btw) btw

bedrag 

excl btw

ledengelden 80 20 1.600 n.v.t. n.v.t. ledengelden 88 20 1.760 n.v.t. n.v.t. 88 leden, 13 niet betaald, 6 voor 2017 (laatste 3 mnd.)

subsidies gemeente pm bijdrage Duurzaam DH 8.085 jan en juli

fondsenwerving/ donaties pm bijdrage Fonds 1818 8.085

sponsoring bedrijven pm sponsoring bedrijven 0

Advieswerk BES 0

rente rente 0

totaal opbrengsten 1.600 0 0 totaal opbrengsten 17.930 0 0

kosten aantal pp/-keer/ -stuk

bedrag € 

(incl btw) btw

bedrag excl 

btw kosten aantal pp/-keer/ -stuk

bedrag € 

(incl btw) btw

bedrag 

excl btw

website website

ontwerpen 0 onwerpen 0

bedrijfsvoering jaarlijkse kosten bedrijfsvoering jaarlijkse kosten

Hosting bes.nl 10 Hosting bes.nl 29 Docdata

verzekering pm verzekering 0

bankkosten (rekening) 114 bankkosten (rekening) 1 107,32 107

jaarlijkse bijdr wereldpas 20 jaarlijkse bijdr wereldpas 1 20 20

km declaraties 0 0,19 0

Bewoners bijeenkomsten BES  (3x per jaar) Bewoners bijeenkomsten ALV  BES 

zaal en koffie 3 55 165 welzijn scheveningen (Couveehuis) zaal en koffie 70 kosten ALV dec doorbelast in 2017

kosten hapjes en drank 3 50 150 kosten hapjes en drank 159 bosman wijnkopers kosten ALV dec doorbelast in 2017

drukwerk/ posters 3 45 135 spreker betaald via Tom 100 kosten ALV dec doorbelast in 2017

vergoeding cash aan Alexander (techniek Couveéhuis) 40 kosten ALV dec doorbelast in 2017

printstudio 257

Acties Acties

n.t.b 1.000 led op de fred waka waka 5 29 145

eten betaald CE delft, sceario's LT en MT warmte voor oudbouw28 60 schatting nog voor banner en extra posters

led op de fred drukwerk (aan EG) 565

hier opgewekt deelname 7 45 315

korting BES leden PV actie 2.875

totaal kosten 1.594 0 0 totaal kosten 4.709 0 0

Begroot resultaat 31-12-2016 6 Resultaat 31-12-2016 13.221

Begroting vereniging Buurtenergie Statenkwartier 



88 leden, 13 niet betaald, 6 voor 2017 (laatste 3 mnd.)

schatting nog voor banner en extra posters


