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BEGROTING 2017 
 

(met toelichting) voor de Algemene Ledenvergadering 

op woensdag 19 april 2017 te Wijster 

 

 

 

Voor akkoord: 

 

 

Jofien Brink    

voorzitter 

 

 

 

Theo Brugman    

secretaris 

 

 

 

Gerard Klein Koerkamp  

penningmeester 
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Samenvatting begroting 2017 

 

➢ Begroting 2017 

Hieronder staan samengevat de cijfers van de begroting 2017 en (ter vergelijking) de  
resultaatcijfers uit de jaarrekeningen 2015 en 2016.  
 

Baten Begroting 
2017 

Resultaat 
2016 

Resultaat 
2015 

1 Subsidie provincie Drenthe € 154.400 € 152.430 € 150.000 

2 Bijdragen gemeenten €      5.000 €      5.000 €      5.000 

3 Contributies €   23.500 €   23.459  €    23.308 

4 Knapzakroutes €         500 €          835 €          646 

5 Activiteiten €  16.000  €      8.148 €    18.498   

6 Overig                 - €      7.615 €      3.073 

Totaal baten € 199.400 € 197.487 € 200.525  
  

 

Lasten   
 

7 Activiteiten €   26.500 €   10.684 €   25.737 

8 Salarissen en sociale lasten € 108.900 €  98.454 € 118.062 

9 Afschrijvingen €       1.100 €      1.036 €      1.279 

10 Overige bedrijfskosten €   45.200 €    34.630 €    43.706 

Totaal lasten € 181.700 € 144.805 € 188.784  
  

 

Bedrijfsresultaat €   17.700   €  52.683  €   11.741 

11 Saldo financiële lasten/baten                 - €          19 -€          14 

12 Mutatie bestemmingsreserves -€ 12.700 -€12.045                - 

13 Mutatie bestemmingsfonds  €         181 €        3.473 

Resultaat €     5.000 €   40.838 €      15.200 

 
 
 
 

➢ Toelichting op de begroting 2017 

 
 

- BATEN 
 
Subsidie en bijdragen 
De van de provincie Drenthe te verwachten subsidie en de te ontvangen bijdragen van de 
gemeenten zijn overeenkomstig de resultaten van de afgelopen jaren. 
 
Contributies 
De te verwachten opbrengsten uit contributies zijn geraamd op het niveau van de afgelopen jaren. 
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Opbrengsten van activiteiten   
De opbrengsten van activiteiten zijn geraamd afhankelijk van bijdragen voor nog 
te organiseren activiteiten (bijv. cursusopbrengsten en sponsorbijdragen). 
 
 

- LASTEN 
 
Kosten van activiteiten 
De kosten van activiteiten bestaan uit de kosten voor het organiseren van bijeenkomsten en 
cursussen. Ook de kosten voor het bijhouden van de knapzakroutes worden hier verantwoord.  
 
Lonen en sociale lasten 
De begrote kosten voor salarissen (inclusief sociale lasten en pensioenlasten) zijn afgeleid van de 
geldende cao terwijl rekening is gehouden met hogere sociale lasten en pensioenlasten. 
 
Afschrijvingen 
De afschrijvingen hebben betrekking op de kantoorinventaris en zijn overeenkomstig de daarvoor 
gebruikelijke normen. 
 
Overige kosten 
De overige kosten betreffen o.a. huisvestingskosten (huur, verzekerings- en schoonmaakkosten), 
kantoorkosten (porti, telefoon en kantoorbenodigdheden), administratiekosten (incl. 
loonadministratie), automatiseringskosten (o.a. internet en website), bestuurskosten en reis-en 
verblijfkosten. Met name de kosten voor huisvesting worden hoger geraamd dan in de afgelopen 
jaren. 
 

Mutatie bestemmingsreserve 
Het te verwachten exploitatieresultaat wordt toegevoegd aan de Algemene Reserve. 

 

 

Namens het bestuur van de BOKD 
 
Gerard Klein Koerkamp            
penningmeester 

 


