VERENIGING DORPSRAAD MUIDERBERG
(voorheen) BEWONERSVERENIGING MUIDEN / MUIDERBERG
Balans
Per 31 december 2017
BEZITTINGEN

SCHULDEN

Rabobank

7.405,30 Reserve BVMM

3.399,20

Debiteuren

1.116,77 Reserve algemeen

5.502,07

Resultaat 2017
8.522,07

-

379,20
8.522,07

Inkomsten en uitgaven
2017
INKOMSTEN

UITGAVEN

Gemeente Gooise Meren

4.209,68 Bestuur
Evenementen
Communicatie
administratie
Vrijwilligersprijs
Huur Rijver 2016
Mobiele kraam
Dorpspraat
Projecten/werkgroepen
Resultaat

Totaal

Rabobank
01-01-2016
31-12-2016
31-12-2017

4.209,68

1577,81
523,01
114,56
577,29
348,90
824,54
285,59
87,68
249,50
-379,20
4.209,68

€ 6.887,94
€ 8.901,27
€ 7.405,30

Toelichting
In 2017 is in totaal € 4.588,88 uitgegeven, dat betekent dat er € 379,20 méér is
uitgegeven dan de € 4.209,68 subsidie die de vereniging heeft ontvangen van
gemeente Gooise Meren. Het negatieve resultaat van € 379,20 komt ten laste van de
reserve.
Daarin opgenomen zijn een deel van de huur van de Rijver in 2016 en de aanschaf
van de mobiele kraam ten behoeve van de parasolsessies in de Dorpsstraat. De
factuur van de notaris is door gemeente Gooise Meren betaald. De huur van de Rijver
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voor de bestuursvergaderingen over de laatste maanden van 2017 is nog niet in
rekening gebracht door de gemeente. Deze kosten zullen in 2018 betaald worden.
In december is de eerste editie van de Dorpspraat uitgegeven. De kosten van deze
krant worden gedragen door de winkeliers en de Dorpsraad. Daarnaast is een bijdrage
ontvangen van de gemeente. De kosten voor het drukken en verspreiden van de
Dorpspraat zijn door de Dorpsraad in 2017 betaald, het merendeel van de bijdragen
van de winkeliers is in januari 2018 ontvangen. Op de balans is dit bedrag opgenomen
onder de noemer ‘debiteuren’.
De bestuurskosten bestaan uit kosten voor vergaderingen en besprekingen met
derden zoals kandidaat-bestuursleden of vertegenwoordigers van de gemeente en
representatiekosten. De bestuursleden en griffier ontvangen geen vergoeding voor
hun werkzaamheden en geen vergoeding voor gemaakte kosten, zoals reiskosten.
Evenementen betreffen de Dorpsschouw en de Nieuwjaarsreceptie voor alle leden.
De communicatiekosten betreffen de kosten voor de website en drukwerkkosten.
Het grootste gedeelte van de administratiekosten bestaat uit kopieerkosten voor de
verspreiding van de vergaderstukken onder onze verenigingsleden die niet over een
emailadres beschikken. Deze kosten vielen veel hoger uit dan verwacht. Door de groei
in het aantal leden zullen deze kosten de komende jaren waarschijnlijk verder stijgen.
De kosten van werkgroepen bestaat grotendeels aan huurkosten voor het organiseren
van informatiebijeenkomsten voor alle inwoners van Muiderberg, bijvoorbeeld over
geluidsoverlast A1/A6 en uitbreiding vergunning Den Ouden.
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