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Financieel Jaaroverzicht Jeugdhonk ’t Húske Pingjum 2017, 2018, 2019 

 

    1/1/2017 1/1/2018 1/1/2019 31/12/2019 

  

In kas      548,78    437,10       407,65    136,75 

Rabo     4.603,97 4.234,32 2.102,35 1.614,32 

    _______ _______ _______ _____ 

Totaal     5.152,75 4.6671,42 2.510.-  1.751,07   

 

Uitgaven   2017  2018  2019 

Inkoop Frisdrank/snoep 1.057,30 ????     984,18 

Inkoop algemeen       61,75 ????     176,67 

KV Jan R. elec.+ water     207,24    255,82    419,89 

Essent gas      603,40 1.147,31    902,54 

Opstalverzekering      *               690,91  *          - 

Omrin afval      106,18    108,76    149,52 

KPN Digitenne      244       95,71           - 

Hefpunt        75       57,20      57,20 

Bankkosten      288,64    152,03      83,37 

Gemeente heffing     158,80    147,84    149,88 

Feenstra Verwarming                 72,10     73,18      75,34 

Nieuwenhuis/Bouma reparatie     1.038,66 

 

Totaal uitgaven   2.939,61 2.634,64 4.037,25 

 

Inkomsten (bank) 

Drank/snoep/verhuur  2.080    ????  

 Via kas (geb. op uitgaven - zie map Jeugdhonk) 1.197,10 

 Via bank, Sumup + aan penngm. afgedragen kas 1.553,62 

Gem. subsidie      257,35   336,79    329,36 

Giften       300    260     110 

 

Totaal inkomsten  2.637,35   596,79  3.190,08 

Verschil ink./uitgaven    - € 302,26 - € 2.037,85 - € 847,17  

 

 

Vooruitbetaald:  Gift van Peuterspeelzaal voor 2020 € 200.  

De stichting is nu opgeheven. Het is dus de laatste keer dat er een gift is overgemaakt. 
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Toelichting Financieel Jaarverslag Dorpsbelang inzake Jeugdhonk 2019  

1. Inkomsten 

Van de st. Peuterspeelzaal is eind 2019 voor 2020 een bedrag van € 200 ontvangen tbv 
activiteiten voor de jeugd van groep 8 e.d. Daarom onder de streep gezet. 
Opbrengst collecte voor het Oranjefonds (2018 € 75 en 2019 € 35). Samen onder giften 
geboekt. 
Bij de kasinkomsten is uitgegaan van het bedrag dat de map van het Jeugdhonk per 2019 aan 
uitgaven kas en kasstand vermeldt (maandelijkse overzichten). Totaal € 1.197,10.  
Alle bijdragen per pin (Sumup) of cash afgedragen aan penningmeester (en gestort op 

bankrekening) aan verhuur en dergelijke staan onder inkomsten – totaal € 1.553,62.  
Hiervan valt € 430 onder inkomsten 2018 (begin januari 2019 van Stefan € 80 en € 350 uit 
overdracht kas Janneke de Rijk). Verder aan verhuur € 220.  
De netto inkomsten uit entreegeld/verkoop frisdrank/snoep 2019 via pinbetalingen/sumup op 
de bank bedragen € 903,62. 
 

2. Uitgaven 
 
Vuilnis: € 149,52 

Iets goedkoper contract dan in 2018. Bedrag deels kosten uit 2018 (€ 41,64). Geld kan 
bespaard door ledigingen tijdig af te zeggen. 
 
Essent, gas: € 902,54 

Er is qua kosten minder gas verbruikt dan vorig jaar maar nog steeds veel meer dan in 2017. 
Inzicht in omvang en prijs ontbreekt nog. Termijnbedrag is een beetje verhoogd. Tsjalling van 
’t Hoff vraagt jaaroverzichten op. Enige besparing lijkt nog mogelijk (zuiniger, event. overstap 
naar goedkopere leverancier). 
 
Electra + water € 419,89 
Rekening van KV Jan Reitsma. Veel hoger dan voorgaande jaren. Meer verbruik omdat meer 

activiteit? 
 
Bankkosten: € 83,37. 
Lager dan voorgaande jaren omdat de Rabobank de kosten aanmerkelijk naar beneden heeft 
bijgesteld. Er is geen inzicht in de kosten van de pinbetalingen ( Su,upo). 
 

Opstal-verzekering:  
Steeds hogere premie (2019: € 741,26). Na advies kascommissie besluit bestuur Dorpsbelang 
dit bedrag als eigenaar van het gebouw te betalen. Dus per 2019 niet meer als uitgave 
geboekt. 
Als team jeugdhonk i.v.m. dure bruikleenapparatuur een inboedelverzekering wil afsluiten 
moeten ze dat zelf regelen en de kosten ervan dragen. 
 

Feenstra Verwarming: € 75,34 
Betreft onderhoudsabonnement CV. Jeugdhonk gaat onderhoudsbeurten regelen. 
  
Gemeentelijke belastingen/heffingen: € 148,88  
Wordt afgeschreven via incasso. Kan niet goedkoper. 
 
Verontreinigingsheffing: € 2 x 57,20 

Rekening Noordelijk Belastingkantoor over 2018 en 2019. Kan niet goedkoper. 
 
Frisdrank en snoep 
Voor de kasuitgaven is aangehouden wat in de map van het Jeugdhonk is opgenomen. 

Het betreft de supermarkt uitgaven, dus er zitten ook schoonmaakartikelen en dergelijke bij.  
 

Overige kas-uitgaven 
Zoals nieuwe dartpijlen en dergelijke, gebaseerd op map jeugdhonk.  
 
Inbraak – reparatie Nieuwenhuis & Bouma €1.038,66 
Voor reparatie na (poging tot) inbraak van deuren, kozijnen en hang- en sluitwerk stuurde 
Nieuwenhuis & Bouma een rekening van € 2.077,32. Deze is voorgeschoten door Dorpsbelang. 
Bestuur Dorpsbelang heeft in principe besloten de helft te willen betalen (aangenomen dat de 

financiën van Dorpsbelang dat toelaten) op voorwaarde dat team Jeugdhonk fondsen gaat 
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werven voor de andere helft. Bij de uitgaven is rekening gehouden met de helft van het 

bedrag.  

 
3. Conclusie 

Er was in 2019 een verlies van € 847,17. Hierbij moet in aanmerking worden genomen dat 
Dorpsbelang vooralsnog de helft van de reparatie Nieuwenhuis/Bouma heeft betaald € 
1.038,66. Als het Jeugdhonk dat zelf had moeten doen was het financiële eind al in zicht. 
Aan de inkomstenkant zijn de cijfers geflatteerd door storting op de bankrekening van 

inkomsten uit het vorig jaar (2018) – ruim € 500 samen. 
Vanaf juni 2019 kwam er via de pinbetalingen (Sumup) een regelmatiger inkomstenbron uit de 
omzet. Dit maakt het beeld positiever (of minder negatief) dan voorgaand jaar. 
Een grote meevaller aan de uitgaven kant is dat Dorpsbelang Pingjum de (hoge) kosten voor 
de opstalverzekering betaalt. 
Als het bestuur van het jeugdhonk geen activiteiten voor fondswerving bedenkt en uitvoert is 

het halverwege 2020 einde oefening.  
 

4. Vooruitblik 2020  
 
Uitgaven vaste lasten 

gas     1.020 
water/electra      450 

bankkosten (incl. extra pas)    110 
Feenstra CV-onderhoudsabo      80 
Belasting/Heffing      230 
Afval Miljeu Fryslan      160 
 
     _____ 
vaste lasten   2.050 

per maand: 171 
Of: als je uitgaat van activiteiten in 10 maanden: 0ngeveer 200 per maand. 
 
Inkomsten 
subsidie gemeente      343 
gift Peuterspeelzaal     200 

     _____ 
subtotaal       543 
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