
Begroting 2019 vergeleken met de werkelijke inkomens en uitgaven van 2019 , Vereniging BES

Werkelijke ink en uitg vereniging Buurtenergie Statenkwartier (BES) 2019

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) 93 20 1.860 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

Next2Company, bijdrage interview BES lid 150

rente p.m. rente 0 nihil

totaal opbrengsten 2.000 0 0 totaal opbrengsten 2.010 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

bedrijfsvoering bedrijfsvoering jaarlijks terugkerend

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

verzekering verzekering

bankkosten (rekening + pasje) 150 bankkosten (rekening + Pas) 142

Materiële kosten Materiële kosten

aanschaf Warmtecamera's 1.000 Warmtecamera 1204

Bewoners en ALV bijeenkomsten BES/ Statenwarmte (4x) Bewoners en ALV bijeenkomsten BES

zaal en koffie 4 100 400 welzijn scheveningen (Couveehuis) service voor zaal en koffie4x 413

kosten hapjes en drank 4 100 400 kosten hapjes en drank (Bosman) 85,09

drukwerk/ posters 4 100 400 Printkosten 75,1

Bijdrage BES lezing Niels Götz 275

Acties

Opstart 3e dak collectieve zonnepanelen 2.000 Actie Statenwarmte

BES straattafels (10x €200,-) 2.000 Studio Eyal & Myrthe drukwerk, posters, banners 1.792

Statenwarmte comm €1000,-  en spreekuur 50x €25,- 2.250 Inloop spreekuur bij Doppio 1.082

FrankbijRenee, foto's 484 3.358

Overig Overig  

divers pm Bloemen afscheid Marie Christine (Museon) 40

Bloemen  Paul Schlotter 28

Kosten duurzaam ontbijt 2x (Nutshuis en Oudshoorn) 591

totaal kosten 8.630 0 0 totaal kosten 6.240 0 0

Resultaat (geen btw verrekening) -6.630 Resultaat (geen btw verrekening) -4.230

Begroot resultaat 31-12-2019 -6.630 Resultaat 31-12-2019 -4.230

check print triodos -4.229,95

0 klopt

Begroting vereniging Buurtenergie Statenkwartier (BES) 2019

begroting + werk ink & uitg '19


