
Begroting 2018 vergeleken met de werkelijke inkomens en uitgaven van 2018 , Vereniging BES

Werkelijke ink en uitg vereniging Buurtenergie Statenkwartier (BES) 2018

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 100 20 2.000 n.v.t. n.v.t. ledengelden (incl. terugstorting) 91 20 1.820 n.v.t. n.v.t.

Bijdrage Haags Klimaatfonds p.m. bijdrage Klimaatfonds 0

fondsenwerving/ donaties p.m. bijdrage Klimaatfonds 0

sponsoring bedrijven p.m. sponsoring bedrijven 0

Advieswerk BES 0

rente p.m. rente 0 nihil

totaal opbrengsten 2.000 0 0 totaal opbrengsten 1.820 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

Professionalisering communicatie Professionalisering communicatie

training bestuursleden pm diversen 0

pm 0

bedrijfsvoering jaarlijks terugkerend bedrijfsvoering jaarlijks terugkerend

Hosting domein BES.nl 30 Hosting bes.nl via Docdata 29

verzekering n.v.t. verzekering 0

bankkosten (rekening + pasje) 150 bankkosten (rekening + Pas) 136

180 165

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

zaal en koffie 3 75 welzijn scheveningen (Couveehuis) service voor zaal en koffie238

kosten hapjes en drank 3 75 kosten hapjes en drank (Bosman) 335

drukwerk/ posters 3 60 572

630 Acties

Acties Statenwarmte

Opstart 3e dak (Deutsche  schule?) 2.000 Studio Eyal & Myrthe drukwerk, posters, banners 1901

Warmte in de wijk 2.000 Inloop spreekuur bij Doppio 274

Energie advies aan huis 500 2175

4.500

Overig Overig

aanschaf BESte buurman toolkit 500 Film voor Zon op WF 2e deel,  factuur Noud 666

500 USB hdmi voor laptop nr beamer couveehuis 23

Bosje bloemen bezorging, blijk van waardering 36

724

totaal kosten 5.810 0 0 totaal kosten 3.636 0 0

Resultaat (geen btw verrekening) -3.810 Resultaat (geen btw verrekening) -1.816

Begroot resultaat 31-12-2018 -3.810 Resultaat 31-12-2017 -1.816
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