Financieel overzicht 2017 - St. Dorpsbelang Top en Twel

Rekeningoverzicht boekjaar 2017
Saldo van betaal- en spaarrekening per 01/01/2017
Betaalrekening
Spaarrekening
Totaal

€4146,50
€7789,63
€11.936,13

Inkomsten
Subsidie
Gemeente SWF
Skou
Liggeld boten
Contributie leden 20161
Totaal
1Contributie

€ 1784
€1000
€588,201
€2578
€1370
€7320,20

leden 2017 wordt in jaarverslag 2018 verantwoord, zie specificaties

Uitgaven
Bankkosten
Bestuurskosten
Contributiekaarten 2017 en vergoeding 2016
Gaswinning – Raad van State
Sponsering
Skou
Afdracht liggeld 2016

€130,54
€1602,65
€183,05
€116,14
€2756,80
€1181
€1563,43

Verzekering 2017 en 2018
Totaal

€298,41
€7832,02

Verrekening inkomsten/uitgaven:
Betaalrekening
Beginsaldo 01-01-2017
Inkomsten 2017
Af: Uitgaven 2017
Af: Interne overboeking
Bij: Interne terugboeking
Eindsaldo 31-12-2017

€4146,50
€7320,20
€7832,02
€2033,50
€500
€2101,18

Spaarrekening
Beginsaldo 01-01-2017
Bij: rente
Af: interne overboeking
Bij: interne terugboeking
Eindsaldo 31-12-2017

€7789,63
€0,92
€500
€2033,50
€9324,05

1

Specificaties
Contributie
Contributie voor het jaar 2017 is in de periode september 2017 – april 2018
opgehaald. Het bedrag van €1370,- in dit financieel jaaroverzicht is vermeld bestaat
uit €995,- contributie uit 2016, dit omdat een deel van het opgehaalde bedrag na
31-12-2016 op rekening is gestort, de overige €375,- is de bijdrage van vereniging
de Grachten voor 2017. Alle door de vrijwilliger(s) opgehaalde contributie is na 3112-2017 op rekening gestort. Leden welke in de periode van ophalen van de
contributie niet thuis zijn aangetroffen hebben via een brief het verzoek gekregen
het verschuldigd bedrag over te maken op de rekening van het dorpsbelang. De
gehele contributie, minus de vergoeding van vereniging de Grachten zal op het
financieel jaarverslag van 2018 worden verantwoord.
Sponsering
Utsicht mei Utsicht1
Himmeldei 2017
De Striid
Kerstfeest Alderein Harspit
Totaal
1€1784

€2230
€176,80
€100
€250
€2756,80

gefinancierd vanuit subsidie

Bestuurskosten
Kerstpresentjes vrijwilligers 2016 – betaald in 2017
Kerstpresentjes vrijwilligers 2017
Huur ruimte Harspit – vergaderingen en bijeenkomsten
Contributie stichting Doarpswurk
Overige uitgaven
Totaal

€50
€240
€893,95
€50
€368,70
€1602,65

Kosten en opbrengsten Skou en liggeld boten
Ontvangen liggeld 2016
€ 349,60
Ontvangen liggeld 20171
€2228,40
Ontvangen douchegebruik Skou2
€588,20
Subtotaal inkomsten in 2017

€3166,20

Af:
Kosten onderhoud Skou
€1181
Afdracht liggeld gemeente SWF 2016
€1563,43
Subtotaal afdracht in 2017
Netto opbrengst in 2017 voor Doarpsbelang

€2744,43
€421,77

1nog

te ontvangen liggeld over 2017 1693,wordt verantwoord op jaaroverzicht 2018 i.v.m. vergeten betaling

2€75,75

Voor akkoord door de Kascommissie betreffende de cijfers 2017:
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