
TOELICHTING BIJ DE BEGROTING VOOR 2020   
 
 
De voorgestelde begroting voor het jaar 2020 wijkt weinig af van die voor het 
voorgaande jaar.  
 
Er zijn weinig veranderingen te verwachten. 
 
Haagwinde: eerste nummer van 2019 is verpakt in een milieuvriendelijker verpakking, 

wat het merendeel van onze leden waarschijnlijk niet is opgevallen. Dit en de 

meerkosten waren voor het bestuur de reden om de volgende nummers toch weer op 

de oude wijze te verzenden. 

 

Ondanks dat de portokosten ook in 2020 weer door PostNL zijn verhoogd, is de post 

verzendkosten gelijk gehouden aan 2019: er is helaas nog steeds een dalende lijn te 

zien in het aantal leden. Helaas is het aantal lidmaatschap beëindigingen nog steeds 

hoger dan het aantal nieuwe leden.  

 
Aan de inkomstenkant handhaven wij het begrote bedrag voor Contributies en 
donaties ongewijzigd op € 48.000.  
Gezien de immer verder dalende rentevergoeding op de spaarrekeningen 
vermelden wij de post Interest in de begroting nog slechts als ‘pro memorie’. 
Ook voor de projecten is geen begroot bedrag opgenomen: er wordt veelal 
gewerkt met adhoc projecten die gedurende het kalenderjaar uitgevoerd worden. 
Mocht in de toekomst bij het opstellen van de begroting een project met een 
onderbouwde begroting voor het nieuwe begrotingsjaar beschikbaar zijn, dan 
zal deze uiteraard worden opgenomen in de cijfers. 
 
De begroting sluit aldus met een tekort van € 3.150. Gezien de goede 
vermogenspositie van de vereniging acht het bestuur dit acceptabel en stelt het u 
voor met deze begroting in te stemmen. Ook zien wij al enige jaren dat wij als 
vereniging regelmatig inkomsten hebben uit erfenissen en legaten. 
 
De minimum contributie is voor 2020 gehandhaafd op € 10,- voor een hoofdlid 
en € 2,50 voor een medelid. Mede ondanks de stijgende kosten en de daling van 
het aantal leden stelt het bestuur voor om de contributie voor 2021 te 
handhaven op het niveau van 2020. 
 
Voor de goede orde wordt tevens uw instemming gevraagd om in 2021 tot aan 
de in dat jaar te houden ALV uitgaven te kunnen doen op de voet van de 
begroting over 2020. 
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