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Financiën Dorpsbelang 2019 

 

Balans 

 

Activa       31/12/19   31/12/18

   

Kas       €         70,50  €   98,00 

Bankrekening      €   11.187,77       €       7.649,26 

Debiteuren/ Ondernemersfonds bloembakken € 231,96  €     -

Debiteuren/ Ondernemersfonds kerstboom   €         190 

Debiteuren/ Ondernemersfonds promotie P.  € 529,92  

Debiteuren (dubbele betaling orgel)     €   200 

debiteuren Jeugdhonk (opstalverzekering)     €    850,66

        ______        _______ 

Totaal       €    12.210,15  €      8.797,92 

 

Passiva      31/12/19  31/12/18 

Crediteuren (te betalen)    € -  €      

Reservering grasboot    €        450    €    - 

Reservering 4/5 mei    €     1.500  € - 

Reservering Sport & recreatie   €     3.418,70  €   3.418,70      

Reservering ringrijderij    €     1.897,35  €   1.897,35 

Reservering Us Boartersplak    €        406,51  €      655,11 

Reservering Vrienden vh Orgel   €          50  €        

Reserves Dorpsbelang    €     4.487,59  €   2.826,76 

       _________          _________ 

Totaal       €    12,210,15 €    8.797,92 

 

 

Toelichting Financieel jaarverslag Vereniging Dorpsbelang Pingjum 2019 

 

Inkomsten 

Contributie is hoger t.o.v. 2018 door actievere inning. 

Door de sanering van het aantal bankrekeningen en spaarrekeningen op naam van 

Dorpsbelang is een hoger saldo ontstaan. Vanwege de toename van het aantal 

reserveringen (werkgroepen zonder eigen bankrekening) en de fondsen van het 

Ondernemersfonds SWF is een balans over 2019 gemaakt. 

 

Uitgaven 

* Bestuurskosten zijn hoger vanwege extra ledenvergadering i.v.m. goedkeuring 

projecten Ondernemersfonds SWF. Voorts is een avond voor de vrijwilligers 

georganiseerd. 

* Een aantal betalingen voor 2018 zijn pas in 2019 gedaan (w.o. de kerstboom). Die zijn 

in 2019 als uitgaven geboekt, want niet opgenomen in het overzicht 2018. 

* Een aantal uitgaven is gebundeld onder diverse dorpsvoorzieningen. Zoals de 

versiering voor de Merke, de bijdrage aan de film, de AED-training, lief en leed e.d. 

* de website is wel apart blijven staan omdat er ook een inkomstenpost tegen overstaat: 

ook Dorpsmolen Pingjum en Coöperatie Pingjum betalen mee. 

* Voor het onderhoud van de speeltuin stond aan het eind van 2018 een bedrag van 

ruim € 650 op de bankrekening van Dorpsbelang gereserveerd. Over de kosten van 

vernieuwing van de toegangspoort met bord is discussie ontstaan tussen 

speeltuincommissie, Dorpsbelang en de uitvoerende vrijwilliger. Dorpsbelang heeft 

omwille van de lieve vrede de helft van de kosten zelf bekostigd en de andere helft in 

mindering op de reservering gebracht. Er zijn bij alle partijen goede voornemens voor de 

toekomst geformuleerd. 

* De uitgaven voor het jeugdhonk zijn verantwoord in het inhoudelijk Jaarverslag. 
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Toelichting op de Balans: 

* Onder debiteuren vallen de door het Ondernemersfonds SWF goedgekeurde projecten 

die in 2019 al zijn uitgevoerd. De gelden werden in januari 2020 ontvangen. 

*  Onder de reserveringen vallen de geoormerkte projecten onder verantwoordelijkheid 

van Dorpsbelang waarvoor óf een bepaald bedrag op de rekening van Dorpsbelang is 

geparkeerd (bv Ringrijderij, Vrienden van het Orgel) óf alvast een subsidie of donatie is 

verworven (bv 4-5 mei activiteiten, Grasboot). 

* vergelijkende gegevens van het vorig jaar zijn voor zover bekend ingevuld. Om een 

volledige balans over 2018 te reconstrueren zou teveel tijd kosten. 


