
Begroting en werkelijke opbrengsten en uitgaven 2020

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 120 20 2.400 n.v.t. n.v.t. ledengelden (incl. terugstorting) 112 20 2.540 n.v.t. n.v.t.

donaties, o.a. retour voorschot BES aan Statenwarmte 895 donaties, o.a. bijdrage aanschaf warmtecamera 925

rente 0 rente 0

voorschot Fonds1818 duurzaam ontbijt 3.911 voorschot Fonds1818 duurzaam ontbijt 3.911

acties acties

gem DH zet-m-op-70 (75% in 2020) 29.550 gem DH zet-m-op-70 (90% in 2020) 34.689

gem DH coulance SHGP 24.310 gem DH coulance SHGP 24.309

totaal opbrengsten 61.066 0 0 totaal opbrengsten 66.375 0 0

uitgaven aantal pp/-keer/ -stuk

bedrag € (incl 

btw) btw

bedrag 

excl btw uitgaven aantal pp/-keer/ -stuk

bedrag € (incl 

btw) btw

bedrag excl 

btw

Professionalisering communicatie/training Professionalisering communicatie/training

training warmtecamera 420 training warmtecamera 417

bedrijfsvoering jaarlijks terugkerend bedrijfsvoering jaarlijks terugkerend

Hosting domeinnaam www.bes.nl 30 Hosting domeinnaam www.bes.nl 39

Hosting MS Office365 69 Hosting MS Office365 111

bankkosten (rekening + bankpas) 150 bankkosten (rekening + bankpas) 180

Materiële kosten Materiële kosten

- 0 - 0

Bewoners en ALV bijeenkomsten BES Bewoners en ALV bijeenkomsten BES

zaal en koffie 2 100 200 (geen fysieke bijeenkomsten door COVID-19) 0

kosten hapjes en drank 2 100 200

drukwerk/ posters 2 100 200

duurzaam ontbijt 1.000 duurzaam ontbijt (stadsoase) 1 470

Acties Acties

Inloop spreekuur bij Doppio 40 25 1.000 Inloop spreekuur bij Doppio 547

zet-m-op-70 CoE en vrijwilligersbijdrage (75%) 29.550 CoE software zet-m-op-70 (90%) 27.575

compensatie bewoners SHGP (eenmalig) 24.310 compensatie bewoners SHGP (eenmalig) 24.309

54.860 52.431

Overig Overig  

representatie 200 representatie docenten en bloemen 155

totale uitgaven 57.329 0 0 totale uitgaven 53.804 0 0

Verschil cash-flow (geen btw verrekening) 3.737 Verschil cash-flow (geen btw verrekening) 12.571

reservering Fonds1818 duurzaam ontbijt 3.441

reservering Zetumop70 7.114

10.555

Begroot resultaat 3.737 Werkelijk resultaat 2.016

Begroting 2020 Opbrengsten en uitgaven 2020 (cash-flow overzicht)

begroting 2020+ opbr&uitg 2020 2-3-2021


