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Financieel verslag 2018
Het financieel overzicht 2017 is door de kascommissie, bestaande uit de leden Wim
Zwart en Stevan Winkels, goedgekeurd. Op 30 januari is de kas gecontroleerd en
akkoord bevonden. Op de jaarvergadering van 7 maart 2018 is het financiële overzicht
van 2017 goedgekeurd.
Wim treedt af in 2018; nieuw lid van de kascommissie is Paul Munting en aspirant lid is .
Gerard Dietvorst.
In 2018 is een contributie-actie gehouden in een deel van de dorpen.
Wel zijn de nieuwe ingekomen mensen bezocht en verwelkomd. Dit heeft er toe geleid
dat er 23 nieuwe leden zijn bijgekomen. Ook zijn er een aantal leden verhuisd, die hun
lidmaatschap hebben opgezegd.
Aan het eind van 2017 hadden wij 342 betalende leden.
Totaal aantal betalende leden aan eind van 2018 was 360; een toename van 18 leden.
Het aantal woonadressen in de MEER-dorpen is ca. 500, dus 72% zijn betalende leden.
Hoe er wordt betaald: 261 leden betalen per incassomachtiging, 61 leden per bank en
38 leden betalen per kwitantie. Totaal aan contributie € 1.953,- ontvangen.
In 2018 is een subsidie van € 2.812,- ontvangen van de gemeente Groningen; het
restant van de subsidie van 2017 (€ 712,-) is ook in 2018 ontvangen.
Voor de actie Lentekriebels is door de gemeente Groningen een subsidie verstrekt van
€ 75,-.
De uitgaven van de actie Lentekriebels, zoals hesjes, werkhandschoenen, koffie/thee,
broodjes e.d. zijn veelal gesponsord.
Voor de Buurt en dorpsactiviteiten is een verkiezingsbijeenkomst georganiseerd; de
grootste kostenpost waren de begeleidingskosten door Ale Woudstra (€ 585,-).
De post Kerstbomen en verlichting is ook lager dan begroot, doordat wij drie
kerstbomen van bewoners konden krijgen.
Onderhoud van het Engelenmeerpad is in 2018 door Dennis Hooiveld uitgevoerd.
Van de gemeente is voor participatie een bedrag van € 3.000,- ontvangen, waarvoor wij
het onderhoud in 2019 moeten uitvoeren.
Vanwege beschadigingen aan het talud tussen sloot en Engelenmeerpad, doordat er
slootafval was gestort, kon daar het gras niet gemaaid worden. Dat is de reden dat
Dennis minder onderhoudswerk heeft uitgevoerd.
In opdracht van Bureau Meerstad is het talud weer schoongemaakt. Het Engelenmeerpad is hersteld in opdracht van de gemeente; dat betreft aanbrengen van drainage en
verbeteren van het pad.
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Op de begroting stond een post van € 10.000,- voor het AED-project. Voor als nog is dit
project nog niet van start gegaan; mogelijk wel in 2019.
De uitgaven waren in 2018 lager dan de inkomsten. Per saldo is de exploitatie positief
geëindigd met € 2.267,06 (incl. meerjarenplan). Tevens is de kas goed gevuld; totaal in
kas € 30.771,84.
Er is een begroting voor 2019 opgesteld, die overeenkomt met voorgaande jaren. Wij
verwachten een positief exploitatiesaldo.
Hierbij is nog geen rekening gehouden met eventuele kosten voor de AED-buitenkasten. Als dit doorgaat, dan zijn er ook meestal ook subsidies voor beschikbaar.
Het onderhoud van de fiets- en wandelpaden komt ten laste van het Meerjarenplan. Het
saldo is voldoende om deze kosten in 2019 te kunnen dekken.
Het onderhoud aan het ommetje Meerstad-Middelbert-Engelbert zal in 2019 ook door
de Belangenvereniging uitgevoerd worden; afstemming over de vergoeding door
Bureau Meerstad moet nog plaatsvinden.

Groningen, 26 januari 2019

!2018 Financieel verslag MEER-dorpen

2/2

