
 

Notities bij de begrotingen RCA en Stichting CS 

 
Algemeen 
 
Het bestuur heeft gekozen voor een begroting die uitgaat van een stabilisatie van het aantal leden op 
ongeveer 50.  
Er is -ondanks het verwachte negatieve resultaat van € 2.400- geen aanleiding de contributie te 
verhogen. Het tekort wordt namelijk veroorzaakt door uitgaven in het kader van ons gastheerschap 
van de Leonardo da Vinci Prijs 2018 en is dus niet structureel. 
 
 
Begroting RCA 
 
Huur @ € 6.000. Technische kosten voor De Balie per lunch of huur elders (50 x € 100) en € 1.000 
voor niet vergoede consumpties (sprekers, etc.) 
 
Bijdrage dit jaar aan Leonardo € 4.000. Samen met bijdrage van Community Service voor de 
prijsuireiking (zie hieronder) geeft dit ademruimte op de begroting van Leonardo da Vinci. Deze 
begroting vormt onderdeel van deze begroting (bijgevoegd). 
 
Website, eenmalige bouwkosten 
 
Overige algemene kosten. Dit jaar zullen we wellicht extra representatiekosten hebben t.g.v. 
Leonardo en plasticvissen 
 
 
Begroting Stichting Community Service 
 
Laatste donatie @ € 5.000 aan Nieuw Vocaal Amsterdam 
 
De ceremonie ter gelegenheid van de uitreiking van de Leonardo da Vinciprijs in het Rijksmuseum (@ 
€ 4.000)  is te beschouwen als een evenement van maatschappelijk nut. 
 
Bij een batig saldo van Leonardo da Vinci 2018 zou dit aan Community Service gedoneerd kunnen 
worden of opgenomen als reservering voor de Leonardo da Vincibijeenkomst, die naar verwachting 
in 2028 opnieuw in Amsterdam zal plaatsvinden. 

Bijdrage The Rotary Foundation: Een bijdrage aan TRF is bij wijze van spreken verplicht, omdat wij 
vorig jaar van TRF geld hebben gekregen tbv het koor (subsidievoorwaarde). Kan tegen ons gaan 
werken als we met de plasticcampagne de komende jaren ook weer een beroep daarop gaan doen. 
Bovendien is het goed besteed geld: er blijft slechts 10% aan de strijkstok hangen bij TRF. Besluit om, 
mede gezien de bijdrage aan Leonardo da Vinci, dit jaar € 1.300 bij te dragen. Dit is de helft van de 
TRF standaard: € 1 per lid per week. 

Plasticvissen @ € 1000 is nieuw. 
 


