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Jaarverslag van de  penningmeester 
 

was financieel een gunstig jaar waarin geen grote  
veranderingen op het bord van de  penningmeester kwamen. 
De vaste lasten zoals internet, energie, servicekosten Woontij en 
de leasekosten voor het kopieerapparaat werden automatisch 

geïncasseerd en inkomsten uit verhuur van het kantoor waren minimaal. 
De contributie, die door Woontij wordt geïncasseerd leverde een onregelmatige  
stroom aan inkomsten op omdat veel nieuwe  bewoners er niet op worden gewezen 
dat zij lid kunnen worden van de BVN.  
  
Omdat we zuinig omgaan met energie en de winter ons goed gezind was, hebben we 
van de energieleverancier een positief bedrag terugontvangen. Van Woontij werd een 
eindafrekening ontvangen waarvan de contributie m.i.v. februari met € 50,00 p/maand  
werd verminderd tot € 550,00 en het negatief saldo over 2015 hierin  met € 119,98 
werd verrekend. Vanaf augustus werd wederom de contributie verminderd tot een 
bedrag van € 500,00 
 
In de kostensfeer werden de uitgaven ook in de hand gehouden, bestuursleden 
ontvangen een vaste vergoeding voor de  kosten die zij maken en ook die zijn sinds 
2011  niet meer  aangepast aan de inflatie en  hetzelfde geldt voor de kilometer 
vergoedingen die zij ontvangen. Omdat we 4 keer naar Texel moesten werd besloten 
om het bestuur met één auto te laten reizen.  
 
De grootste uitgave is de in lease-form gehuurde printer, welke we tot eind van dit 
jaar in bruikleen hebben en uitkijken naar een efficiënt kleinere printer.  
De huurwijzer, een uitgave van de Woonbond wordt nog slechts één keer op jaarbasis 
(mei nummer) thuis bezorgd en dat gebeurd door twee vrijwilligers die daar een 
vergoeding  per  blad voor ontvangen hetwelk aanmerkelijk goedkoper is dan via TNT.  
Het lidmaatschap van de Woonbond wordt  door Woontij betaald. 
Opleidingskosten voor het bestuur en klankbordgroep leden worden door Woontij 
betaald. 
 
De  Algemene Ledenvergadering, welke op 1 juni 2016 werd gehouden in buurthuis 
“de Beuk” omdat dit centraler gelegen is t.o.v. de andere stadsdelen  dan de 
Rietschooten, wordt maar zeer matig bezocht. Het is echter een verplichting om jaar- 
lijks verantwoording af te leggen over het beleid en de financiën aan de leden, terwijl 
deze verplichting voort komt  uit het  feit dat we een Vereniging zijn en geen Stichting. 
Dat betekent dus dat we het alleen moeten doen met de opbrengst van de contributie 
(1,00 euro per maand),  welke wij van de leden ontvangen. Er is een sterke daling van 
onze inkomsten mede door een flinke terugloop van het  ledenaantal (o.a. door 
verkoop van woningen). 
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