Financiën Dorpsbelang 2021
Toelichting Financieel jaarverslag Vereniging Dorpsbelang Pingjum 2021
Vooraf: ogenschijnlijk heeft Dorpsbelang Pingjum in 2021 verlies geleden met een
negatief resultaat. In breder perspectief bezien is er geen reden voor alarm: al in 2020
kwamen subsidies binnen die pas in 2021 zijn uitgegeven (of zelfs in 2022).
Hieronder eerst nadere toelichting op inkomsten en uitgaven. Op de volgende pagina’s de
balans en de toelichting daarop.
Inkomsten
* De contributie-inkomsten zijn dankzij een actief herinneringsbeleid van de
penningmeester hoger dan het voorgaande jaar.
* Coöperatie Pingjum en Dorpsmolen Pingjum nemen, net als Dorpsbelang, elk een derde
van de kosten van de website voor hun rekening.
* Het Ondernemersfonds SWF heeft de eerste drie tranches voor 2021 overgemaakt, net
als de nagekomen betalingen over 2020.
* Van het totale grasbootproject (over verschillende boekjaren verspreid) is een
afzonderlijke financiële verantwoording bijgevoegd. Zowel inkomsten als uitgaven. De
kosten van de Fondswerving heeft Dorpsbelang voor eigen rekening genomen (€ 340 in
2020).
Uitgaven
* De bestuurskosten zijn net als in 2020 lager dan voorheen omdat vanwege Corona
minder vergaderd kon worden.
* De grasboot is in 2021 opgeleverd. Daarna is de laatste termijn betaald aan
kunstenaar Michel Dil. Daarnaast zijn kosten voor de feestelijke opening gemaakt. Op de
laatste pagina is een overzicht van het totale project gepresenteerd.
* Bij de uitgaven voor het jeugdhonk moet opgemerkt worden dat de opstalverzekering
voor het jaar 2022 hierin is opgenomen. De opstalverzekering voor 2021 (en voor 2020)
is in Financieel jaarverslag 2020 verantwoord. Dorpsbelang heeft naast de
opstalverzekering ook een lening verstrekt van € 400 vanwege liquiditeitsproblemen
(door Coronasluiting). In februari 2022 heeft het bestuur besloten de lening gedeeltelijk
kwijt te schelden. Hierdoor draagt Dorpsbelang in 2021 € 1.000 bij aan het Jeugdhonk.
In het inhoudelijk Jaarverslag wordt verder ingegaan op het Jeugdhonk.
* Een deel van de projecten die gefinancierd worden vanuit de middelen van het
Ondernemersfonds worden financieel beheerd vanuit de bankrekening van Dorpsbelang.
Dit zijn afzonderlijke posten bij de uitgaven. Voor de (gedetailleerde) verantwoording van
de uitgaven aan de projecten gefinancierd met middelen van het Ondernemersfonds zijn
afzonderlijke documenten: een inhoudelijk verslag en een Excelbestand. Beide zijn
beschikbaar op de ledenvergadering van Dorpsbelang. Voor de iets grotere projecten zijn
bovendien mappen met de relevante stukken beschikbaar.
* Voor twee projecten van Kunst Achter Dijken (KAD), gefinancierd uit middelen van het
Ondernemersfonds zijn de middelen in 2020 alvast aan KAD betaald: € 3.190. De
projecten (2020-1 en 2020-4) moesten in 2021 uitgevoerd en verantwoord worden,
maar dat is alleen bij 2020-4 gelukt (Kunst in het Gras). 2020-1 zal hopelijk in 2022
uitgevoerd gaan worden. Zie verder verantwoording projecten Ondernemersfonds.
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Balans
Activa

31/12/20

Kas
Bankrekening
Debiteuren/Jeugdhonk voorsch. OSWF/lening
Debiteuren overige subsidies grasboot
Totaal

€
80,50
€ 22.299,89
€
10
€
PM
_________
€ 22.390,39

€
30,50
€ 21.928,41
€
400
€
904,55
_____________
€ 23.263,46

Passiva

31/12/20

31/12/21

Reservering Grasboot
Reservering 4/5 mei (gemeente + OSWF)
Reservering Sport & recreatie
Reservering ringrijderij
Reservering Us Boartersplak
Reservering Vrienden vh Orgel OSWF
Reservering Dorpshuis cursuskosten OSWF
Reservering Fotoboek OSWF
Reservering Informatiebord OSWF
Reservering KV Jan Reitsma OSWF
Reservering Dorpshuis verlichting gymzaal
Reservering Ondernemersfonds alg.
Reservering Werkgroep fotoboek Pingjum
Reserves Dorpsbelang

€
€
€
€
€
€
€

€
4.801, 90
____________

€
2.000
€
3.418,70
€
1.897,35
€
376,73
€
1.085
€
€
1.000
€
700
€
2.500
€
1.491,38
€
439,35
€
3.300
€
5.054,95
______________

Totaal

€

€

€
€

4.125,29
2.000
3.418,70
1.897,35
376,73
1.085.500

4.158,42

22.390,39

31/12/21

23.263,46

Toelichting op de Balans:
Activa
Dorpsmolen Pingjum had een garantiesubsidie toegezegd voor de kosten van de grasboot
die niet door de overige fondsen waren gedekt. Dus ook de feestelijke opening. De
eindafrekening aan Dorpsmolen is in 2022 verstuurd.
Passiva
* 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).
* een specifieke reservering is die van de redactie van het fotoboek Pingjum. Dat geld
was gedurende de jaarwisseling op de rekening van Dorpsbelang geparkeerd, zodat de
penningmeester van de redactie van het boek er geen belasting over hoefde te betalen.
* Projecten gefinancierd uit het Ondernemersfonds SWF die wegens Corona
(gedeeltelijk) zijn doorgeschoven zijn ook genoemd als specifieke reserveringen.
* Daarnaast heeft het Ondernemersfonds SWF ook alvast geld overgemaakt voor een
project waarvoor Dorpsbelang een reservering had opgenomen, maar waarvan de
uitwerking met begroting nog terug moet komen op de ledenvergadering van
Dorpsbelang (jubileumuitvoering 125 jaar kaatsen in Pingjum).
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Financiële Verantwoording Project de Grasboot
De fondsenwerving is in de eerste helft van 2020 succesvol afgerond. Daarna kon de
opdracht verleend worden aan kunstenaar Michel Dil..
Oplevering was voorzien in november 2020, maar vanwege de Corona-winkelsluiting was
de levering van enige cruciale materialen, noodzakelijk voor de afronding vertraagd.
Oplevering is gerealiseerd in het voorjaar 2021.
Vanwege de voortschrijdende Coronaproblemen heeft de feestelijke opening pas later
kunnen plaatsvinden: september 2021
Kosten:
Materiaal en arbeidsloon kunstenaar
Fondswerving
Feestelijke opening
Totaal

€ 25.118,15
€
340
€
524,13
___________
€ 25.982,28

Inkomsten
Bijdrage Ondernemersfonds SWF
€ 10.750,00
Bijdrage St. Peuterspeelzaal Pingjum
€
471,47
Rabobank Coöperatiefonds
€ 3.000,00
Stichting het Nut
€ 2.000,00
Gemeente Súdwest Fryslân (kernenfonds)
€ 6.897,00
Prins Bernard Cultuurfonds Fryslân uit het Nijman
Biermasz 17 dorpen Fonds
€ 1.500,00
Dorpsmolen Pingjum
€ 1.023,81
Dorpsbelang Pingjum
€
340
_____________
Totaal
€ 25.982,28
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