Toelichting Balans
Activa
Vooruitbetalingen:
Contributies 2017 nog te ontvangen in 2018: Diverse leden hebben hun contributies
voor 2017 betaald in 2018.
Te ontvangen vorderingen / debiteuren: In 2017 stonden twee rekeningen open van
niet betaalde advertenties in 2016. Inmiddels zijn beide bedrijven failliet gegaan.
Bank- en spaartegoeden: De bank- en spaartegoeden staan bij ING en SNS.

Passiva
Kortlopende schulden
Te betalen kosten: Diverse facturen zijn in december 2017 ontvangen en in 2018 betaald.
Eigen vermogen
Vooruitontvangen contributie: Diverse leden hebben hun contributie voor 2018 reeds
betaald in december 2017.

Verplichtingen
Subsidie Opzoomermee: Het resterende bedrag uit 2016 van €2888 is verrekend met
Opzoomer Mee. Er is subsidie aangevraagd voor de website en nieuwsbrieven, in totaal
€10.000. Daarom is in 2017 een bedrag van €7.112 ontvangen.
Subsidie Grondwater: Namens de Commissie Grondwater is een Bewonersinitiatief
subsidie aangevraagd en gekregen van €24.340. De activiteiten van Commissie Grondwater
die onder deze subsidie vallen hebben naar verwachting een doorlooptijd van twee jaar. Het
subsidiebedrag is gestort op de bankrekening van InHillegersberg, is geoormerkt voor
Commissie Grondwater. In 2017 zijn informatieavonden georganiseerd.

Toelichting Exploitatie overzicht
Inkomsten
Contributies: In totaal is er €9060 aan contributies ontvangen
Advertenties: Er zijn geen advertenties in de nieuwsbrieven mogelijk.
Rentebaten: Rente op spaarrekeningen.

Kosten
Nieuwsbrief: Drukkosten voor de nieuwsbrief van 2017.
Bezorgkosten: Leveringskosten voor de nieuwsbrief van 2017.
Diverse mailingen: Bezorgkosten voor ALV- flyers.
Juridische en advieskosten: Er zijn geen advieskosten gemaakt.
Activiteiten (ALV, infoavonden): Diverse kosten voor de ALV-avond incl. drukkosten van
de aankondiging.
Vergader- en bestuurskosten: Dit jaar was een etentje voor bestuur met partners.
Bankkosten: Banken rekenen transactiekosten voor elke mutatie en de
aansprakelijkheidsverzekering is betaald.
Informatie en communicatie: Computerabonnement.

Toelichting Begroting 2018
Inkomsten
Contributies: We verwachten een vergelijkbaar bedrag aan contributies.
Subsidie Opzoomer Mee & infoavonden toezegging: Een subsidie van Opzoomer
Mee wordt aangevraagd voor website, nieuwsbrief en informatie avonden.
Subsidie Luchtmeetnet: Een subsidie is toegekend voor een bewoners initiatief voor
lokale luchtmetingen van fijn stof en stikstofdioxide.
Rentebaten: Rente inkomsten lopen terug omdat de banken de rente verlagen.

Kosten
Nieuwsbrief drukken: Bewoners worden middels de nieuwsbrief geïnformeerd over
activiteiten.
Bezorgkosten: Verwachte kosten voor bezorging nieuwsbrieven.
Diverse mailingen (OLA, ALV): Bezorging aankondigingen voor de ALV.
Activiteiten Luchtmeetnet: De activiteiten voor luchtmetingen zullen worden gestart.
Activiteiten inHillegersberg (ALV, infoavonden): inHillegersberg zal diverse
infoavonden organiseren en natuurlijk ook een ALV.
Vergader- en bestuurskosten: Kosten vergaderingen en afscheid bestuursleden
Administratiekosten: De vaste lasten voor bankkosten en verzekering lopen door.
Informatie en communicatie (website): Voor InHillegersberg is het digitale platform
belangrijk en daarmee het onderhoud van ‘up to date’ website.

