Toelichting op financiële jaarrekening 2021 en begroting 2022.
Op 1 januari 2014 zijn wij weer opnieuw gestart met onze eigen Zeeuwse CVA vereniging.
Dat betekende ook dat wij financieel weer opnieuw moesten beginnen met saldo € 0, 00.
Op 29 januari 2019 is de CVA ver. Samen Verder, Zeeland officieel omgezet naar NAH ver.
Samen Verder, Zeeland.
Ontvangsten:
Op 1 januari 2021 hadden wij een reserve van € 4538,00
Het aantal leden/donateurs is in de loop van 2021 gedaald van 96 naar 92.
Wij hebben minder contributie ontvangen omdat de begroting 2021 opgezet is in oktober
2020 en in 2021zijn er 5 overlijdens en 2 opzeggingen geweest. Door de corona maatregelen
hebben wij maar 1 bijeenkomsten gehouden en waren er maar 3 nieuwe leden te noteren.
Voor 2022 hopen wij op een lichte stijging van het aantal leden.
Giften/donaties zijn een bijdrage vanuit de Rabo Club Support actie van € 92,36 en uit de
Support Actie € 61,60 en div. giften voor € 120,00. c
Voor advertenties zijn wij nog opzoek naar 2 voor een ¼ pag. adverteerders en 1 voor een
hele pagina. Wie van de leden weet iemand die wil adverteren in Bruggenhoofd?
Uitgaven:
-De ledenbijeenkomsten en NAH Trefpunten, hebben voor ons geringe kosten, doordat wij dit
samen doen met de verpleeghuizen Cornelia Allévo te Zierikzee, Ter Valcke te Goes,
’t Gasthuis te Middelburg en Curamus en ZorgSaam uit Zeeuws Vlaanderen en Vrijwillige
Thuiszorg/Steunpunt Mantelzorg Tholen. Helaas hebben wij door de corona maatregelen
maar 1 bijeenkomsten kunnen houden in oktober, tevens de Alg. Leden Vergadering.
Voor onze bestuursvergaderingen kunnen wij gratis gebruikmaken van de faciliteiten,
vergaderruimte en consumpties, van het revalidatiecentrum Revant, locatie Lindenhof in
Goes, helaas door de corona maar 1 keer en 3 maal one-line en 1 maal in de Koploper
vergaderd voor € 80,-- ( betaald in 2022 ).
De kosten voor ons ledenblad Bruggenhoofd is meer dan de begroting, het is inclusief porto
voor 2022 van € 190,00. De porto kosten voor het Bruggenhoofd en de uitnodigingen voor de
NAH Trefpunten is voor de vereniging een belangrijke uitgavenpost. In december hebben wij
i.v.m. tariefsverhoging extra zegels gekocht voor 2022.
-De post Belangenbehartiging zijn hoofdzakelijk reiskosten voor het NAH overleg. Deze zijn
door de diverse bestuursleden uit eigen zal betaald.
Omdat wij geen eigen NAH folders en posters hadden, vond het bestuur, gezien de
kasmiddelen, om die te laten drukken voor € 620,48. Ook hadden wij nog € 60,00 aan
contributie tegoed van de leden. We sluiten de jaarrekening 2021 af met een positief saldo van
€ 3548,00 zodat het eigen vermogen per 31-12-2021 € 5185,00 -- bedroeg.
In december hadden wij nog een attentie naar de leden willen sturen, maar dat is door
omstandigheden niet meer gelukt, dat is nu gedaan januari 2022 voor € 563,--.
Begroting 2022.
-Op 30 oktober 2021 heeft het bestuur de begroting 2022 van de NAH vereniging Samen
Verder, Zeeland vastgesteld ter goedkeuring van de Algemene Leden Vergadering.
-In de begroting is uitgegaan van een gelijk aantal NAH leden/donateurs.
- De overige posten worden ongeveer begroot zoals in 2021. Omdat wij dringend behoefte
hebben aan secretariële ondersteuning is een extra post opgenomen van € 600,00. De
begroting sluit daardoor met een negatief saldo van € 500,00 dat uit de algemene middelen
kan worden betaald.
Heeft u vragen hierover, stel ze op de Algemene Ledenvergadering of aan de penningmeester.

