
 

Uitgaven   

Omschrijving Uitgaven Begroting 2020 

Lustrum 0 0 

Overige Werkgroepen 0 100 

Onvoorziene Kosten 466.96 190 

Actie Commissie 0 200 

Vergaderingen 0 100 

Algemene Acties 0 100 

Nieuwe ledenavonden 19.41 200 

EHBO-Cursus 88.15 100 

Overige commissies 150.5 200 

Eigen Evenementen 460.42 420 

Pandhuur 220 110 

Gezamenlijke evenementen 377.61 750 

AAV 35.25 150 

Lidmaatschap ASVA 12.5 0 

Kosten afdelingsrekening 165.87 150 

  1996.67 2770 
 

Inkomsten   

omschrijving Begrootte inkomsten Werkelijke inkomsten 
Bijdrage DWARS landelijk 2100 2100 

Budget GL-Amsterdam 400 400 

kas 200 259.26 

Donaties naar de bank 0 188.56 

Donaties naar de kas 0 11.25 

  2700 2959.07 
 

  



Toelichting: 
Uitgaven 
 

Begroting 2020 aangepast: Wegens de Corona pandemie vond ik dat de huidige begroting niet 

logisch meer in elkaar zat, daarnaast was ik er niet helemaal mee eens hoe de huidige begroting van 

de commissies in elkaar zat. Om die reden heb ik hier en daar met posten geschoven zodat het 

overzichtelijker in elkaar zat. De post “Lustrum” heb ik compleet weggehaald omdat het bestuur had 

besloten het vieren van het lustrum naar volgend jaar te verplaatsen. 

Overige werkgroepen: Hebben geen kosten gemaakt. Te verklaren door de Corona crisis, maar ook 

omdat er weinig animo in de werkgroepen is gebleken.  

Onvoorziene kosten: Bord en bestek aankoop, bulk aankopen DWARS-chocolonely repen, aankoop 

megafoon en microfoonsysteem vallen hieronder. 

Actie Commissie: Geen kosten 

Vergaderingen: Geen kosten 

Algemene Acties: Geen kosten  

Nieuwe ledenavonden: We hebben één fysieke avond kunnen organiseren, de kosten hiervan waren 

vooral disinfectie spullen en snacks. De tweede avond was online, waarbij we een bingo activiteit 

erbij hadden georganiseerd met prijzen.  

EHBO-Cursus: Srish heeft een EHBO-cursus gevolgd namens het bestuur. 

Overige commissies: Rode muziekavond door de cultuurcommissie en thema-avond over autisme 

door de diversiteitscommissie. 

Eigen evenementen: ZomerBBQ, wandelactiviteit, Zaalhuur, trainingen, sprekercadeautjes, 

sinterklaas activiteit en oud-bestuur bedankjes vallen hier onder. De zomerBBQ was een groot 

succes, maar naar mijn inzien wel vrij duur geworden. Dit konden we dit jaar wel veroorloven, maar 

bij de volgende keer moet er misschien wat bijdrage van de aanwezigen gevraagd worden.  

Pandhuur: Jaarlijkse huur van onze vergaderruimte in CREA. Kosten van 2019-2020 zijn door mijn 

voorganger meegenomen in het boekjaar 2020. Dit jaar moesten we echter ook het huur van 2020-

2021 betalen, dus daarom is er dit boekjaar dubbel betaald. 

Gezamenlijke evenement: Hier zijn geen nieuwe kosten in gemaakt tov de vorige aav.  

Voorgaande kosten: Functieavond, PJO-borrel, Pisswife activiteit, thema-avond over 

ongedocumenteerden. 

AAV: Enige kosten zijn gemaakt voor het bedankje voor de dagvoorzitter van de winter-aav 

Kosten afdelingsrekening: kosten van Triodos, de pinpas en het boekhoudprogramma.  

 

 



Inkomsten 

In de inkomsten is er tov de situatie bij de zomer aav niets verandert. Er is geen geld naar de kas 

gedoneerd en ook is er geen geld uit de kas gebruikt voor kosten. Dit omdat de mogelijkheid 

hiervoor niet is ontstaan. Wat wel bleek is dat de donatie naar de kas van 11.25 euro ontbrak, dit 

was in de vorm van een statiegeld bon. Dit is door de vorige penningmeester vergoedt door het 

bedrag op de rekening over te maken.  

 

 


