
= in te vullen door landelijke penningmeester
= (tussen)kopjes
= (tussen)tellingen
= in te vullen door afdelingspenningmeester

Periode van 1 januari 2022
tot en met 31 december 2022
Afdeling: Amsterdam

Bijdragen van DWARS Landelijk 1.750,00€    

Bijdragen van gemeenten: 400,00€       
400,00€       

Overige inkomsten 20,41€        
20,41€        

Totale inkomsten zijn: 2.170,41€    

Verplichte kosten DWARS Landelijk 300,00€       
EHBO voor 2 bestuursleden 150,00€       
Bankkosten Triodos 150,00€       

Kosten voor de afdeling: 1.870,41€    
450,00€       
150,00€       
47,91€        

100,00€       
150,00€       
300,00€       
100,00€       
300,00€       
50,00€        
12,50€        

100,00€       
110,00€       

Totale uitgaven zijn: 2.170,41€    

Totaal aan alle inkomsten 2.170,41€    
Totaal aan alle uitgaven 2.170,41€    
Zijn de inkomsten gelijk aan de uitgaven? JA

Kosten van de Voorfabriek, vergaderruimte in CREA.

Afsluitend overzicht

Evenementen georganiseerd met andere organisaties/afdelingen. Voorbeelden van uitgaven zijn: huur van locaties, eten, drinken, bedankjes voor sprekers.
Actiecommissie. De uitgaven van de actiecommissie hangen af van de ideeen van de commissie. Voorbeelden van uitgaven zijn: stickers voor een stickeractie.
Cultuurcommissie, diversiteitscommissie, internationaalcommissie, commissie lokale politiek. M.n. Kosten voor evenementen: locaties, eten, drinken.
Regiogroepen. Kosten voor een activiteit van een van de regiogroepen. Bijv. eten en drinken.
Lidmaatschap studentenvaakbond. Hier kunnen we bijv. een beamer of een bakfiets lenen.
Onvoorziene kosten. Kosten die ovoorzien zijn en niet bij een andere post passen.Onvoorziene kosten

Pandhuur

Actiecommissie
Overige commissies
Regiogroepen
Lidmaatschap ASVA

Gezamenlijke evenementen

AAV
Vergaderingen
Algemene acties
Nieuweledenavonden Kosten nieuweledenavonden. Voorbeelden van uitgaven zijn: locaties, eten, drinken, spulletjes om uit te delen, bedankjes voor sprekers.

Kosten AAV's. Voorbeelden van uitgaven zijn: huur van locaties, eten en drinken, bedankjes.
Kosten vergaderingen. Voor incidenteel iets eten tijdens een vergadering.
Demonstraties waaraan deelgenomen wordt vanuit het bestuur. Voorbeelden van uitgaven zijn: spullen om protestborden te maken, eten en drinken.

Toelichting:

Eigen evenementen
Toelichting:
Evenementen georganiseerd door alleen DWARS Amsterdam. Voorbeelden van uitgaven zijn: huur van locaties, eten, drinken, eerste rondje bij een borrel, sprekers, bedankjes voor sprekers

Kosten

Opheffen kas De fysieke kas wordt opgeheven.

FORMAT BEGROTINGEN VOOR AFDELINGEN

Met name bedoeld voor activiteiten i.s.m. GroenLinks Amsterdam.

Algemene informatie

Opbrengsten

LEGENDA

Amsterdam
Toelichting:


