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Financieel Jaaroverzicht Jeugdhonk ’t Húske Pingjum 2017 - 2020 

 

    1/1/2017 1/1/2018 1/1/2019 31/12/2019 31/12/2020  

In kas      548,78    437,10       407,65    136,75      34,75 

Rabo     4.603,97 4.234,32    909,55    421,78      61,62 

Rabo spaarrek       1.500  1.182,40  - 

    _______ _______ _______ ________    ______ 

Totaal     5.152,75 4.6671,42 2.817,20 1.740,93      96,37 

 

Uitgaven   2017  2018  2019  2020 

Inkoop Frisdrank/snoep 1.057,30    ?     984.-  212,48     

Inkoop algemeen       61,75    ?     177.-    24,57 

Kosten spelletjesmiddag        287,21 

KV Jan R. elec.+ water     207,24    255,82    419,89 798,64 

Essent gas      603,40 1.147,31    902,54 730,40 

Opstalverzekering      *               690,91  * * 

Omrin afval      106,18    108,76    149,52  102,68 

KPN Digitenne      244       95,71  -    -    

Hefpunt        75             114,40   58,53 

Gemeente heffing     158,80    147,84    149,88 151,92 

Feenstra Verwarming                 72,10     73,18      75,34   87,37  

Nieuwenhuis/Bouma reparatie     1.038,66 242 

Bankkosten      288,64    152,03      83,37  98,23 

 

Totaal uitgaven   2.939,61 2.671,56 4.094,60 2.794,03 

  

 

Inkomsten (bank) 

Drank/snoep/verhuur  2.080    ????  

Via kas (geb. op uitgaven - zie map Jeugdhonk) 1.270-      ? 

Via bank, Sumup + aan penngm. afgedragen kas 1.123,62   393,26  

Gem. subsidie      257,35   336,79    329,36    348,63 

Ondernemersfonds SWF          445 

Giften       300    260     110     200 

Oude spaarrek. DB opgeheven        185,17 

Rente                

Totaal inkomsten  2.637,35   596,79   3.018,15    1.3386,89 

Verschil ink./uitgaven    - € 302,26 - € 2.074,77 - €1.076,45         - € 1.407,14  

 

vooruit ontvangen in 2019 :  Gift van Peuterspeelzaal voor 2020 € 200, geboekt bij 2020.  

De stichting Peuterspeelzaal is nu opgeheven en heeft voor de laatste keer een gift overgemaakt. 
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Toelichting Financieel Jaarverslag Dorpsbelang inzake Jeugdhonk 2020  

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.  

De netto inkomsten uit entreegeld/verkoop frisdrank/snoep 2020 via pinbetalingen/sumup en gestort op de 

bank bedragen € 393,26. Hiervan was € 31,61 van ijsverkoop en € 219,37 van de sport en spelletjesmiddag. 
Het Jeugdhonk is in maart wegens Corona gesloten en is sindsdien alleen voor specifieke activiteiten 
(ijsverkoop, sport- en spelletjesmiddag) open geweest. 
 

2. Van de kasinkomsten is geen exact cijfer bekend. Aan het begin van het jaar zijn enige uitgaven gedaan en 
inkomsten verworven. Voor zover er inzage was in uitgaven overzicht zijn die verwerkt. Cash gestoort op bank 

is ook verwerkt.  
 

3. Uitgaven 
 
Vuilnis: € 102,68 
Iets goedkoper contract dan in 2018. Geld is bespaard (penningmeester) door ledigingen tijdig af te zeggen. 
Contract inmiddels opgezegd. 

 
Essent, gas: € 730,40 
Er is qua kosten minder gas verbruikt dan vorig jaar maar nog steeds te veel. Inzicht in omvang en prijs 

ontbreekt nog. Termijnbedrag is een beetje verlaagd. Tsjalling van ’t Hoff vraagt jaaroverzichten op. Enige 
besparing lijkt nog mogelijk (zuiniger, eventueel overstap naar goedkopere leverancier). Of infraroodpanelen 
als er zonnepanelen zijn  en dan van het gas af (zie hieronder). 
 

Electra + water € 798,64 
Rekening van KV Jan Reitsma. Veel hoger dan voorgaande jaren. Oorzaak waarschijnlijk groot vermogen 
geluidsapparatuur. Is nu verwijderd. Aanvraag zonnepanelen (Dorpsmolen) en infraroodverwarming 
(Coöperatie Pingjum) in gang gezet i.s.m. Johannes van der Wal 
 
Opstal-verzekering: voor rekening Dorpsbelang 

Steeds hogere premie (voor 2021  € 792,25). Na advies kascommissie besluit bestuur Dorpsbelang dit bedrag 
als eigenaar van het gebouw te betalen. Dus vanaf 2019 niet meer als uitgave geboekt. 
 
Feenstra Verwarming: € 87,37 
Betreft onderhoudsabonnement CV en enige materiaalkosten. Jeugdhonk gaat onderhoudsbeurt regelen. 
  
Gemeentelijke belastingen/heffingen: € 151,92  

Alleen rioolheffing. Wordt afgeschreven via incasso. Kan niet goedkoper. 

 
Verontreinigingsheffing: € 58,53 
Rekening Noordelijk Belastingkantoor over 2020. 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.  
 
Vervanging slot: € 242 
Toen een van de oud jongeren weigerde de sleutel terug te geven heeft Dorpsbelang besloten de sloten te 
vervangen door een deugdelijk slot met gecertificeerde sleutels. Deze oudere jongere heeft daar wel een 
bijdrage van € 25 aan moeten betalen (verwerkt in inkomsten omzet). 

 
4. Conclusie 

* Er was in 2020 een verlies van (minimaal) € 1.400. Aan het eind van het jaar was het geld bijna op.  

Dorpsbelang had een voorschot van € 455 overgemaakt aan het Jeugdhonk voor de sport- en 

spelletjesmiddag, in afwachting van de subsidietoekenning van het Ondernemersfonds SWF. Er is € 445 

toegekend. € 10 moet nog terugbetaald per 1-1-2021. 

* Het jeugdhonk is het grootste deel van 2020 dicht geweest vanwege Corona. Daarom konden weinig 

inkomsten gegenereerd worden uit activiteiten. De sport en spelletjesmiddag eind september 2020 was voor 

de deelnemende kinderen een succes. De uitgaven kwamen voor rekening van het Ondernemersfonds. Er is 

een goede omzet gedraaid. Het verdient aanbeveling voor 2021 opnieuw zo’n gesubsidieerde activiteit te 

organiseren. 

De ijsverkoop in de zomer zou potentieel inkomsten kunnen opleveren. Dat heeft het in 2020 nog niet gedaan. 

 

 

LWB 28-02-2021 


