
Concept 21-6-2022

BATEN Begroot Werkelijk Begroot
2022-2023 2021-2022 2021-2022

Contributies  * 37.800                            37.800                            37.800                            
Contributie ondersteuning (vrijval bestem.res.) -                                 -                                 1.050                             

District Grand -                                 2.483                              
Rente ontvangen TeleSpaarRekening 3                                    3                                    3                                    

Totaal aan ontvangsten: 37.803                           40.286                           38.853                           
*37 betalende leden

LASTEN

Rotary Contributies
Stichting Rotary Administratie Nederland 2.394                             2.418                              2.394                             

Rotary International 2.242                             2.464                              2.242                             
Rotary Foundation 950                                950                                 950                                

Stichting Community Service 4.600                             -                                 4.600                             
Stichting ShelterboxWestland -                                 -                                 -                                 

Schenkingen en giften -                                 500                                 -                                 
Goede doelen tijdens bijeenkomsten te bepalen 

door voorzitter 500                                -                                 500                                
Subtotaal: 10.686                           6.332                             10.686                           

Evenementen
Bestuurswisseling 1.500                             4.273                              1.500                             

Evenementen/Activiteiten: (o.a. Unicum Feest, 
Bedrijfsborrel Show en Unicum voor Thuis) 2.750                             3.585                              2.750                             

Nieuwjaarsdiner 3.000                             5.070                              3.000                             
Bijdrage van de leden voor de activiteiten -                                 -                                 -                                 

Budgetvergoeding uit lunchpot -                                 -2.000                            -                                 
Subtotaal: 7.250                             10.928                           7.250                             

Algemene kosten
Lunches 15.642                            10.504                            17.556                            

Budgetbijdrage voor evenementen ipv lunches -                                 2.000                              -                                 
Bloemen, druiven, rouwberichten en attenties 400                                301                                 455                                

Dotatie voorziening 2.250                             2.250                              2.250                             
Bankkosten 165                                164                                 150                                

Diversen (websitekosten, verzekeringen en 
algemene kosten) 500                                294                                 500                                

Rotary Leadership Instituut NL -                                 -                                 -                                 
Vlielandkamp 450                                -                                 450                                
Ryla weekend 460                                -                                 460                                

Subtotaal: 19.867                           15.514                           21.821                           

Dotatie bestemmingsreserve
Contributieondersteuning agv coronacrisis -                                -                                 -                                

Extra donatie aan goede doelen a.g.v. budget 
uitsparing 20/21 -                                -                                 -                                

Toevoeging aan de algemene reserve -                                -                                 -                                
-                                -                                 -                                

Totaal aan uitgaven: 37.803                           32.774                           39.757                           

Resultaat / mutatie kapitaal (baten -/- lasten): 0 7.512                             -904 

Naar aanleiding van onze bestuursvergadering en de gedachtewisseling inzake het beheersbaar houden van de financiën hanteren we voor 
evenementen en goede doelen de volgende richtlijnen:

1. Voor de kosten van de bestuurswisseling bedraagt het budget 1.500 euro plus een eigen bijdrage van maximaal 35 euro per deelnemende persoon. 
Het clubbudget kan, indien de lunch is inbegrepen, worden verhoogd met 500 euro i.v.m. bijdrage lunches.

2. Uitgaande van twee evenementen per jaar bedraagt het budget 1.375 euro van de club per evenement, eveneens te verhogen met een eigen 
bijdrage van maximaal 35 euro per deelnemende persoon. Het clubbudget kan, indien de lunch is inbegrepen, worden verhoogd 
met 500 euro i.v.m. bijdrage lunches.

3. Voor het jaardiner bedraagt het budget 3.000 euro te verhogen met een eigen bijdrage van 50 euro per aanwezig persoon. Indien door het jaardiner
geen normale weekbijeenkomst plaatsvindt, kan ook dit budget worden verhoogd met 500 euro i.v.m. bijdrage lunches.

4. Jaarlijkse bijdrage aan Rotary Administratie Nederland bedraagt inclusief kosten en deel ereleden 63 euro per lid per jaar.

5. Aan Rotary International wordt jaarlijks 59 euro inclusief kosten en deel ereleden per lid bijgedragen.

6. Bedragen beschikbaar voor goede doelen: € 100 euro per lid naar Community Service en € 25 euro per lid naar Rotary Foundation 
(uitwisselbaar binnen deze categoriën). Het minimale bedrag wat aan Community Service voor goede doelen
wordt overgemaakt bedraagt ten minste 4.600 euro mits de financiele positie toereikend is.

7. De lunches zijn gebaseerd op 38 leden met een aanwezigheidspercentage van 70%, € 15 en 44 weken.

8. Vanaf clubjaar 2016-2017 in de begroting € 500 euro opgenomen welke de voorzitter aan sprekers van een goed doel 
(buiten de goede doelen markt om) een bedrag te kunnen schenken.

9. Jaarlijks wordt er 2.250 euro gedoteerd aan de voorziening jubileum. In een jubileum jaar wordt deze voorziening aangewend om de 
activiteiten te bekostigen.

10. Vanaf clubjaar 2019-2020 is in de begroting € 450 euro opgenomen t.b.v. het Vlielandkamp en € 460 euro t.b.v. het Ryla weekend.
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