Begroting 2016
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post
Algemene Leden
Vergaderingen

toelichting

bedrag totaal
1470

zaalhuur consumpties
copieer- en drukkosten
advertentie krant

650
400
420

Publiciteit/Nieuwsbrief

1080
copieer- en drukkosten
abonnemant Hosting internet
ondersteuning website
bijzondere acties

500
80
pm
500

Bestuurskosten

2650
bestuursaansprakelijkheidsverzekering

0

copieer- en printkosten
telefoon en computer
reiskosten/vergaderingen
vergaderingen HBV Doorn
kosten thuisvergaderingen HBV Doorn
vergaderingen Collectief
vergaderingen Leersum/Driebergen
vergaderingen Bewonerscie
algemene ledenvergaderingen
DB Collectief

0
200
200
1000
100
300
400
pm
200
250

Administratiekosten

420
kantoorartikelen
bankkosten

150
140

Vrijwilligers
consumpties
reiskosten
diverse verspreidingskosten

80
pm
50

Participatie huurders
(incl. bestuurskosten)

350
ontmoeting tijdens bijeenkomst andere partijen
nieuwe huurders welkom heten
schouw
spreekuur

90
90
110
60

Onvoorzien

280
onvoorzien
pm posten
TOTAAL

200
80
6.250

paraaf voor akkoord

paraaf voor akkoord

paraaf voor akkoord

voorzitter HBV

secretaris HBV

manager Heuvelrug Wonen
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Toelichting
Indeling begroting is opgesteld in overleg met Heuvelrug Wonen en de HBV Driebergen,
Doorn en Leersum. HBV Doorn en Heuvelrug Wonen tekenen voor akkoord voor de
vastgestelde bedragen (pagina 2). Afwijkingen van de begroting vindt plaats na toestemming
van Heuvelrug Wonen. Hieronder per post een toelichting op de bedragen.
Algemene leden vergaderingen
Maximaal 2 per jaar. De kosten bestaan uit zaalhuur, consumpties, copy van de uitnodiging
en één advertentie in de krant per ALV.
Publiciteit
Dit bestaat uit kosten voor de website (hosting), eventueel ondersteuning bij onderhoud van
website en bijzondere acties (banner, poloshirts, kaartjes e.d.)
Bestuurskosten
Vergoedingen voor bestuurleden staan in de declaratieregeling (zie bijlage 1).
Aantal vergaderingen
Bestuur HBV Doorn (10 voor 4 personen)
Collectief (4 x voor 2 personen)
Overleg Driebergen/Leersum (4x per jaar voor vier personen)
Bewonerscommissie (onbekend)
ALV (2x voor 4 personen)
Dagelijks Bestuur Collectief (10 x voor één persoon)
Administratiekosten
Kantoorartikelen (materiaal voor de ALV en voor het bestuur een schrijfblok en pennen) en
bankkosten (tarief verenigingen € 35,- per kwartaal).
Vrijwilligers
Voor korte klussen zoals hulp tijdens de vouwavond, helpen bij klaarzetten van de zaal voor
de ALV. Zij ontvangen een attentie en drankje/ hapje tijdens de vouwavond.
Participatie
Spreekuur maximaal 4x. Huisbezoek nieuwe huurders (12 x). Schouw door de wijken om in
contact te komen met huurders maximaal 2x.
Onvoorziene kosten
Attenties bij een jubileum (zie declaratieregeling)
Niet opgenomen
Het Collectief betaalt de kosten voor scholing, werkgroepen (incl. bestuurskosten)
abonnement Woonbond, tijdschrift Aedes en advieskosten. Heuvelrug Wonen betaalt
rechtstreeks grote bedragen aan partijen die rechtstreeks contact hebben met HR Wonen
(zie declaratieregeling).
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