
Begro ng 2018



Lasten en baten

Lasten

Personeelslasten/uitbesteed werk 6.981 8.000 6.000

Bestuursvergoeding 2.542 3.500 4.000

Huisves ngskosten 185 250 300

Overige lasten: 33.932 30.978 39.680
ALV, communica e, advies, administra e en overige lasten 7.227 5.578 6.200

Kosten wijkkijker (is wijkblad Osseveld-Woudhuis) 14.674 13.200 13.600

Uitvoering ac viteiten jaarplan 12.032 12.200 19.880

Rente 0 0 0

Afschrijving 0 0 0

Totaal lasten 43.640 42.728 49.980

Baten

Subsidie gemeente Apeldoorn 33.449 33.628 33.880

Contribu e leden 0 0 0

Sponsoren/Inkomsten adverten es 9.408 9.000 9.000

Rente 110 100 100

Overige baten 18.578 0 7.000

Totaal baten 61.545 42.728 49.980

Resultaat (baten - lasten) 17.905 0 0

Toelich ng algemeen:
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De begro ng is opgesteld conform het model en omschrijvingen van de gemeente Apeldoorn. 
Om de leesbaarheid te bevorderen zijn de "Overige lasten" wat meer gespecificeerd (zie kleine 
le ers en cijfers).



Toelich ng op de lasten:

Personeelslasten/uitbesteed werk
Geraamd worden de kosten van inhuur voor werkzaamheden secretariaat.

Bestuursvergoeding

Huisves ngskosten
Betre  de huur van de bestuurskamer in wijkcentrum "Het Bolwerk". 

Overige lasten

Algemene ledenvergadering 382 700 1.000
ICT, communica e, administra e 6.214 2.878 2.200
Deskundigheidsbevordering en advies 65 1.000 2.000
Overige kosten 566 1.000 1.000

7.227 5.578 6.200

Kosten wijkkijker (is wijkblad Osseveld-Woudhuis)

Drukkosten Wijkkijker 13.179 11.500 11.850
Verspreiding wijkkijker (bezorgkosten) 1.057 950 1.000
Vergoeding wijkkijker voor redac e en coördina e 439 500 500
Uitbesteed werk en overige kosten 0 250 250

14.674 13.200 13.600

Uitvoering ac viteiten jaarplan

Ac viteiten sociaal 3.637 10.200 18.880
Organisa e 25 jarig bestaan 8.365 0 0
(Projecten) Fysiek wijkbeheer 30 2.000 1.000

12.032 12.200 19.880
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De vacature voor secretaris is inmiddels ingevuld. Daardoor is de raming voor inhuur wat 
verlaagd.

Het betre  een vergoeding van € 500 per bestuurslid per jaar. Er wordt uitgegaan van acht 
bestuursleden in 2018.

ALV, communica e, advies, administra e en 
overige lasten

Rekening 
2016

Begro ng 
2017

Begro ng 
2018

De kosten voor de ICT waren in 2016 hoger door het project website en vormgeven iden teit. 
Door vernieuwing van het bestuur wordt in 2018 het budget voor deskundigheidsbevordering 
en advies wat verhoogd.
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De Wijkkijker wordt drie keer per jaar uitgegeven. De Vergoeding wijkkijker betre  een 
vergoeding van € 50 per redac elid en coördinator en € 100 voor de hoofdredacteur per jaar.
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Toelich ng op de baten:

Subsidie gemeente Apeldoorn

Sponsoren/inkomsten uit adverten es
Betre  inkomsten uit adverten es in het wijkblad "Wijkkijker".

Rente
Betre  de ontvangen rente uit spaartegoeden.

Overige baten

On rekking bestemmingsreserves:
Organisa e 25 jarig bestaan 15.578 0 0
Project website en vormgeven iden teit 3.000 0 0
Samenwerking met wijkbewoners 0 0 7.000

18.578 0 7.000

Verloop bestemmingsreserve “Samenwerking met wijkbewoners”:
Bij de jaarrekening 2016 in de bestemmingsreserve gestort 17.905
Scha ng nodig voor sluitende jaarrekening 2017 3.300
Per 1-1-2018 saldo 14.605
Geraamde on rekking begro ng 2018 7.000
Raming stand per 1-1-2019 7.605
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Bij de ac viteiten sociaal worden tradi oneel door de wijkraad bijdragen verstrekt aan 
ac viteiten van Denktank Breed, Ouderensoos, sport & spel en Koningsdag. Later zijn daar de 
sponsoring  van fruit en de WOOS University bijgekomen. Soms vallen ook weer ac viteiten af. 
We willen meer inze en op het ondersteunen van (ac eve) wijkbewoners,  samenwerking te 
zoeken met andere organisa es en zonodig exper se in te huren voor ondersteuning bij 
vraagstukken voor jeugd en/of ouderen. Wij zoeken daarbij aanslui ng  op het beleid van de 
gemeente Apeldoorn (Vitaliteitsagenda). Een deel van de middelen voor dit onderwerp komen 
uit de bestemmingsreserve “Samenwerking met wijkbewoners”.

Voor fysiek wijkbeheer wordt slechts een gering bedrag geraamd. Onderhoud en vernieuwing 
daarvan wordt veelal bekos gd door de gemeente Apeldoorn.

Voor de inhoudelijke informa e over “Uitvoering ac viteiten jaarplan” wordt verwezen naar het 
Jaarplan 2018.

Betre  de (onder voorbehoud) toegekende subsidie over 2018 die de wijkraad ontvangt van de 
gemeente op grond van de Verordening dorps- en wijkraden. De subsidie bedraagt een vast 
bedrag van € 4.500 en afgerond € 2,12 per inwoner. Geraamd zijn  13.841 inwoners.
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