
Toelichting bij de begroting 
Nummers geven posten op de begroting weer 
 
   
LASTEN  
    
2. Kaderopleidingen  Hoger dan voorheen. Er wordt veel nieuw kader verwacht. 
 
3. Kader bijscholing Hoger dan voorheen. Er wordt eenmalig een halfautomaat 

subsidie ingevoerd voor kader.  
 
9. Activiteiten leden  De Utrex valt hier nu onder. 
 
14. Dies/feestcommissie  Vorig jaar hoger, maar dat kwam door onverwacht verlies bij 

het lentefeest 
 
17 Lezingen  Ook al is er de afgelopen jaren minder dan 400 euro 

uitgegeven, willen wij dit toch weer op 400 stellen. Mede 
omdat lezingen belangrijk zijn en omdat we waarschijnlijk niet 
meer bij sterk kunnen zitten dus mogelijk extra moeten 
betalen voor zaaltjes. 

 
23. Alpine klimweek Afgelopen jaar niet het hele bedrag uitgegeven in de zomer. 

Nu dus iets minder geld. Dit jaar gaan we weer subsidie 
proberen te krijgen. 

 
29. Rock-in Rock is begroot op 1 (alpen) boekje. Voorgaande jaren kwam 

er steeds niet meer dan 1 rock-in. Voor plotseling meer animo 
kan gekeken worden naar een milieuvriendelijkere digitale 
oplossing of toch meer geld. 

 
41. Afschrijving voorraad Dit is veel lager. Vorig jaar is er heel veel afgeschreven. Dit jaar 

zal dat minder nodig zijn. 
 
47. Reservering stuntteam Zie baten Stunts.   
       inkomsten 

 
BATEN  
 
61. Olympos subsidie Welk bedrag hierbij gaat horen kan nog veranderen in verband 

met een nieuwe regel van Olympos. Zie Totalen. 
 
69. Stunts   Afgelopen jaar is er veel binnen gekomen door de Guus 

Meeuwis stunt. We verwachten niet dat er dit jaar weer 
zoveel binnenkomt. Dus 2500 is realistischer. 

  



 
 
 
TOTALEN 
 
Totaal We komen nu positief uit op de balans. Echter zijn de 

inkomsten en uitgaven mogelijk onderhevig aan 
veranderingen. Het eigen vermogen moet namelijk verhoogd 
worden met ongeveer 2500 euro. Dit kan mogelijk opgelost 
worden met doordat USAC mogelijk meer subsidie krijgen 
door een verandering van de regels bij Olympos. Dit zal echter 
besproken worden na het verstrekken van de ALV 
documenten aan de leden. 


