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Inleiding

Hierbij bieden we u het jaarverslag van de Stichting

Aandachtscentrum Vlaardingen 2007 aan. De vrijwilligers hebben trouw en
met belangeloze aandacht ervoor gezorgd dat gasten zich thuis voelen in
‘De Groene Luiken’. Hieronder volgt een samenvatting van alle activiteiten
die zich in het aanloophuis hebben afgespeeld.

Gasten en vrijwilligers
365 dagen open Gelukkig heeft ook in het jaar 2007 het aanloophuis haar deuren 365 dagen van het jaar kunnen openzetten. De trouw en de
inzet van de vrijwilligers zijn bijzonder te noemen. In een jaar waarin er nogal
wat vrijwilligers door ziekte tijdelijk uitvielen,
bleek dat andere vrijwilligers met enorme inzet
en plezier hun verantwoordelijkheid namen en
zaken overnamen en een aantal keren extra
diensten draaiden. Echt fantastisch!
Juist omdat het aanloophuis iedere dag open is,
weten de gasten ons te vinden. De openingstijden zijn bekend: van zaterdag t/m dinsdag
van 14.00-17.00 uur en woensdag, donderdag
en vrijdag van 11.00-13.45 en van 14.15-17.00
uur.
In de maanden juli en augustus zijn we alleen de
middagen geopend van 13.00-16.00 uur. Soms
staan de gasten al voor de deur te wachten tot
we open gaan; eenmaal binnen gaan ze zitten
en binnen enkele minuten staat er een heerlijk
kopje koffie of thee voor hun neus met een
koekje natuurlijk. Sommige gasten zoeken een
rustig plekje om wat te lezen of gewoon wat
na te denken, anderen gaan bij elkaar zitten en bespreken allerlei zaken. De
krant wordt ook goed gelezen en een enkele keer wordt er een spelletje
schaak gespeeld. Vrijwilligers of beter gezegd de gastdames en gastheren
verzorgen de koffie en de thee maar gaan ook in gesprek met de gasten,
soms op verzoek, soms sluiten ze aan bij het gesprek aan tafel. Vaak komen
er vragen over uitkeringen, praktische zaken en ook wordt er naar aanleiding
van een brief of een formulier weleens gevraagd om uitleg of om invulling
ervan. Meestal is het gewoon gezellig in het aanloophuis; een enkele keer
onrustig omdat iemand van de gasten nogal luidruchtig is of het met iets
duidelijk niet eens is.
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Aantal bezoeken ruim 10.000

Dat was ongeveer gelijk

aan het aantal van 2006. In 2007 was het aantal bezoeken 10.615 en in
2006 10.725. Halverwege het jaar was het even vrij rustig maar de laatste
maanden van het jaar kwamen er weer meer bezoekers zodat het aantal
ongeveer gelijk bleef aan het voorgaande jaar. Een grote groep bezoekers
komt meerdere keren in de week, maar gelukkig zien wij ook steeds nieuwe
bezoekers of mensen die een enkele keer binnenlopen. Soms komt het voor
dat een regelmatige bezoek(st)er opeens niet meer komt, dan maken wij
ons wel zorgen. Meestal weten andere bezoekers na verloop van tijd wel te
melden wat er aan de hand is of komt de betreffende persoon opeens weer
binnenwandelen. De mensen die gebruik maken van de ‘adreslozenregeling’
van de Gemeente Vlaardingen komen ook regelmatig om hun post vragen.
De één blijft een tijdje en anderen vertrekken direct weer.

Vrijwilligers In januari werd de 18

e

basistraining gegeven waar deze

keer 8 nieuwe mensen aan meededen. Eén van hen kwam uit Spijkenisse en
deed mee vanwege een studie-opdracht. Zij kon daarom niet gaan werken
in het aanloophuis. Helaas vielen er toch nog 2 af; één vanwege zijn astma
en de rook in het aanloophuis en de ander omdat hij het lichamelijk niet
aan kon. Jammer. Gelukkig hielden we wel 5 hele goede vrijwilligers over
en zij draaien met veel plezier mee. In december hebben we een evaluatie
gesprek gehad met deze ‘nieuwe’ vrijwilligers en het bleek dat zij het over het
algemeen erg leuk werk vonden en het naar hun zin hadden. Zij voelden zich
door de training goed voorbereid op het werk. Op de nieuwjaarsbijeenkomst
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van 2007 werd een vrijwilligster in de bloemetjes gezet omdat zij al 10 jaar
meewerkt. Helaas moesten we afscheid nemen van 3 vrijwilligers. Een ervan
ging weer aan het werk en de andere 2 vanwege de leeftijd en persoonlijke
moeite betreffende het werk.
Het jaar 2007 was voor een aantal vrijwilligers heftig vanwege een ernstige
ziekte en 2 vrijwilligers zijn gestorven. Allemaal ernstige zaken die zowel
de vrijwilligers als de bezoekers heel erg raken. Gelukkig komen we er
met elkaar wel weer uit en kunnen we er goed met elkaar over praten. De
reacties zijn altijd enorm: er worden heel veel kaartjes gestuurd, telefoontjes
gepleegd en bloemetjes bezorgd. Dat doet de mensen waar het om gaat
heel veel goed en het geeft veel steun. Laten we hopen dat de zieken
opgeknapt en wel in de toekomst weer hun werk als vrijwilliger.

13-jarig bestaan Op 11 maart 2007 bestond het aanloophuis 13
jaar. Met een lekkere traktatie bij de thee of koffie hebben we het dit jaar
gevierd.

Vrijwilligersavonden In 2007 hebben we ook weer een aantal
vrijwilligersavonden en twee extra trainingsavonden gehouden. Daarbij
kwamen de volgende thema’s aan de orde.
- Ambulante hulpverlening van het Riagg. Twee hulpverleners
van het Riagg vertelden over hun werk bij het CSS en over
psychotherapie en sociale psychiatrie. Een onderwerp waar
we niet snel over uitgepraat raakten omdat het veel te maken
heeft met een deel van onze gasten.
- Trainingsavond ‘Hoe gaat het met jezelf als vrijwilliger’; waar
loop je tegenaan, wat vind je leuk en waar heb je moeite
mee. Een heel leerzame avond waarop vrijwilligers openhartig
spraken over hun ervaringen in het werk. Het aanloophuis is
één van de weinige laagdrempelige instellingen in de stad en
het is niet altijd eenvoudig om met de verschillende gasten
goed om te gaan.
- Leger des Heils. Twee medewerkers van het Maatschappelijk
Centrum Rotterdam van het Leger des Heils vertelden over
hun werk met betrekking tot de crisisopvang in de Logger en
in de toekomst bij het Sociaal Pension.
- Vele Vlaardingers één huis. Over deze nieuwe stichting
in Vlaardingen werd verteld door

Rob van Herwaarden,

een bestuurslid. Belangrijk is het voor ons om te weten wat de bedoeling

Voorzitter Ineke Nieuwstraten.

hiervan is en te horen wat daar in de toekomst georganiseerd wordt.
- Trainingsavond naar aanleiding van de uitkomsten van onze vorige
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trainingsavond in maart hielp een psycholoog van het Riagg, werkzaam
op de afdeling preventie ons om duidelijk voor onszelf te krijgen hoe wij
omgaan met ons werk in het aanloophuis en hoe wij kunnen helpen.
- Steunpunt Huiselijk Geweld Nieuwe Waterweg Noord. De coördinator
van dit steunpunt gaf ons voorlichting over het steunpunt en over haar
werk. Aan de hand van een video hebben we er met elkaar over gepraat.
Op de vrijwilligersavonden kwamen tussen de 20 en 25 vrijwilligers. Iets
minder dan de helft van onze vrijwilligers. Dat is best wel jammer want
de bedoeling is dat we met de opgedane informatie tijdens deze avonden
ons werk nog beter kunnen doen. Een idee is om in 2008 een enquête te
houden onder de vrijwilligers waarbij zij kunnen aangeven hoe zij denken
over de vrijwilligersavonden.

Uitje naar Alphen a.d. Rijn Op zaterdag 6 oktober vertrokken ruim 30 vrijwilligers naar Alphen a.d. Rijn. Wij hebben daar een bezoek
gebracht aan inloophuis Het Open Venster. Een heel leuk bezoek aan een
inloophuis dat een andere opzet heeft maar ook weer zeer enthousiaste
vrijwilligers heeft. Wij werden er zeer gastvrij ontvangen met koffie en cake
en zelfs broodjes en we hebben veel informatie gekregen over hoe zij hun

werk doen en daarover met elkaar uitgebreid gesproken. Daarna hebben we

Uitje vrijwilligers...

met onze groep heerlijk geluncht en zoals elk jaar was het weer erg gezellig
maar ook heel leuk dat zoveel vrijwilligers nu even de tijd hadden met elkaar
te praten. De tijd voor de lunch was dan ook zo om en daarna hebben we
nog een bezoek gebracht aan het Avifauna. De reis naar Avifauna en weer
terug naar de trein verliep niet helemaal zoals gepland maar het plezier was
er niet minder om. Een heerlijke dag!
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Crea Op vrijdagochtend draait de crea-groep nog steeds. Een groep van
10-15 mensen komt op deze ochtenden gezellig wat creatiefs doen. Een
deel van deze groep is bezig met wat zijzelf leuk vinden en wat voor hen
vertrouwd is en een ander deel gaat onder leiding van de vrijwilligers iets
nieuws maken. Voor speciale gelegenheden zoals Pa-

Het gastenhuis

sen, Sinterklaas en Kerst worden speciale ochtenden
georganiseerd. De crea-groep stond ook dit jaar weer

Dit mens-zijn is een soort herberg:

op de Vredesmarkt en verkocht allerhande (eigenge-

Elke dag weer nieuw bezoek.

maakte) spulletjes; van de opbrengst kopen zij weer

Een vreugde, een depressie,

nieuwe materialen.

een benauwdheid…
Een flits van inzicht als

Kerst 2007 De sfeer op de beide kerstdagen

een onverwachte gast.

was erg goed en de bezoekers, ruim 30, hadden het
erg naar hun zin. Zoals gebruikelijk was er allerlei lek-

Verwelkom ze,

kers te eten, waaronder natuurlijk soep en broodjes.

ontvang ze allemaal gastvrij.

Op 1e kerstdag heeft de familie Van Aperen voor de

Zelfs als er een menigte

muziek en zang gezorgd en op 2e kerstdag heeft

verdrietigheden binnenkomst

zanggroep ‘Vlaardingen zingt solidair’ kerstliederen

die met geweld je hele huisraad

gezongen. Dankzij bakker Hazenberg was er weer

kort en klein slaat.

van alles te eten. In de weken voor kerst blijkt dat er

Behandel dan elke gast toch met eerbied.

veel lunches worden gehouden in Vlaardingen, waar

Misschien kom hij de hele boel

van alles te eten overblijft. De laatste jaren brengen

ontruimen om plaats te maken

diverse instanties, zoals de Gemeente, het Toeleve-

voor een nieuwe mogelijkheid.

ringsbedrijf Vlaardingen en scholen wat zij aan eten
over hebben naar het aanloophuis. Onze gasten

Wees blij met iedereen die langskomt.
Ze zijn stuk voor stuk gestuurd

weten er wel raad mee!

van gene zijde

Postadres Het aanloophuis is postadres voor

om jou als raadgevers te dienen.

mensen zonder vaste woon- of verblijfplaats. Het
afgelopen jaar varieerde het aantal mensen met een
postadres tussen de 30 en de 35. De stapels post

Rumi (Perzosch mysticus 1207 - 1273)

zijn soms enorm omdat sommigen hun post niet
(meer) komen ophalen. Om het wat overzichtelijker
te maken, is er een kast ingericht met lades waarin

de post op alfabet kan worden opgeborgen. Zo is er een beter overzicht
gekomen. Op drukke dagen waarop ook veel post opgehaald wordt, is het
voor de vrijwilligers niet altijd even handig om steeds naar achteren te
moeten om de post op te halen en alles ook nog goed op orde te houden.
Maar anderen scheppen er weer genoegen in om alles keurig te sorteren.
Het blijft zo een mooi geheel! Al met al hebben we er best veel werk
aan.
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Bijzondere activiteiten
Soepmiddagen Ook in 2007 werd er op de eerste zondag van
de maand soep geserveerd met brood. Gelukkig hebben we voldoende
‘soepmakers’ in ons midden zodat er afwisselend soep gekookt wordt en het
iedere keer weer een verrassing is wat voor soep het zal zijn. Aanvankelijk
hadden we de soep voor later op de
middag staan, maar de gasten komen
vaak al aan het begin van de middag
binnen en hebben verschrikkelijke
trek in een lekker kopje soep. Dus
we beginnen er direct maar mee.
We hebben nu de beschikking over
eigen bestek. Bij de sluiting van de
Vredeskerk hebben wij het bestek
gekregen.

De Dag van de Dialoog Op 9 november was de dag van de
dialoog in Vlaardingen, georganiseerd door de werkgroep ‘Vele Vlaardingers,
één huis’. In het aanloophuis werd ook deze keer weer gegeten en gesproken
met veel verschillende mensen met een heel verschillende achtergrond.

Bijeenkomst ‘Gewoon Gastvrij’ voor coördinatoren van
aan/inloophuizen in Zuid Holland op 16 april 2007. Naar aanleiding van het
rapport ‘Gewoon Gastvrij’ dat door Kerk in Actie is opgesteld, hebben de
coördinatoren met elkaar gesproken over: herkennen we dit? Hoe gaan
we er mee om? Het rapport ‘Gewoon Gastvrij’ is een onderzoek naar de
laagdrempelige opvang van mensen met een psychische handicap. Het
is ook een onderwerp waar ons aanloophuis mee bezig is. De doelstelling
van alle aan/inloophuizen en dus ook van ons huis is altijd nog: iedereen is
welkom! Gewoon gastvrij klopt nog wel, maar regels zijn ook belangrijk om
dit te kunnen handhaven. Een boeiende bijeenkomst waar onze coördinator
samen met één van onze trainers aanwezig was.

Mantelzorg Inn

Iedere 2e dinsdagochtend in de maand is er

Mantelzorg Inn in het aanloophuis van 10.00-12.30 uur. Deze ochtenden
worden georganiseerd door de Stichting Mantelzorg Nieuwe Waterweg
Noord en de mantelzorgconsulente is altijd aanwezig. In 2007 kwam er een
nieuwe consulente. Ook dit jaar waren het weer gezellige ochtenden waar
de aanwezigen genoten van een kopje koffie met een lekker koekje. Ze
worden nu zelf eens verwend!

De Groene Luiken
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Contacten

We hebben goede contacten met o.a. het DAC

(dagactiviteitencentrum) aan de Schiedamseweg, met het Riagg en de
GGZ. Hebben wij problemen met iets of iemand of is er iemand met een
probleem, dan kunnen we bij deze instanties altijd terecht. Ook met de
afdeling Sociale Zaken van de Gemeente Vlaardingen hebben we nogal
eens contact enerzijds in het kader van de adreslozenregeling, anderzijds
in het kader van de subsidie die we van de Gemeente Vlaardingen krijgen.
Daartoe zijn dhr. Gerritse en wethouder van Oosterom in het aanloophuis
geweest.
Verder hebben we deelgenomen aan de Armoedeconferentie van
de Gemeente Vlaardingen met als thema ‘Zorg dat je het krijgt’op 28
november 2007. Zodoende weten wij van allerlei voorzieningen die er
op dit gebied geboden worden door de gemeente. In juli 2007 hebben
wij een gesprek gehad met de nieuwe voorzitter van het Schiedamse
aanloophuis ‘De Wissel’. Zij zijn bezig met een herstart van dit aanloophuis
en zij wilden van ons weten hoe wij alles organiseren, nieuwe vrijwilligers
werven, enz.

Overzicht aantal bezoekers

Totaal bezoekers
Totaal aantallen
ochtend

1.940

middag

7.953

crea

469

expo

253

totaal

10.615
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Exposities

Er zijn in dit verslagjaar 9 tentoonstellingen

gerealiseerd waarvan 5 exposities met een officiële opening. Eén hiervan
was niet-betalend. Er werd geen afdracht voor verkocht werk gevraagd
vanwege de bestemming voor een goed doel.
Voor een opening wordt een bedrag
van € 50,- gevraagd als tegemoetkoming in de onkosten, zoals gebruik
van de ruimte, licht/verwarming, er
wordt koffie of thee geschonken voor
de genodigden en eventueel serviesgoed ter beschikking gesteld. Bij verkoop van werk(en) komt 10% van de
opbrengst ten bate van het aanloophuis.
Het aantal bezoekers dat tijdens de
openingsuren

voor

de

exposities

kwam bedroeg 253.
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Gerealiseerde tentoonstellingen
1. 29-01-‘07 - 12-03-07

Etsen en pentekeningen van Rob. C. Kila

2. 12-03-’07 - 23-04-’07

Kleurenhorizon van Natasja Stolk

3. 23-04-’07 - 04-06-’07

Cursistententoonstelling ‘de Cirkel’ o.l.v. Irma Rengur

4. 04-06-’07 - 16-07-’07

Surrealistische potloodtekeningen van Brian Wander

5. 16-07-’07 - 27-08-’07

Wandkleden van mevr. Van der Vlis

6. 27-08-’07 - 08-10-’07

Figuratief werk van Carla Zevenbergen

7. 08-10-’07 - 19-11-’07

Foto’s van Rob van Herwaarden

8. 19-11-’07 - 17-12-’07

Abstract werk van Marilou de Poorter t.g.v. kinderen en kanker (KIKA-project)

9. 17-12-’07 - 28-01-’08

Aquarellen en 3D-schilderijen van Piet Oostveen

Met leedwezen kwam op 10 oktober 2007 het droeve bericht dat ons gewaardeerde lid Anton Drop was overleden. Met veel inzet en verve was hij
betrokken bij de doelstellingen van de exposities. Wij missen hem zeer en
gedenken hem in dankbaarheid.
De commissie zorgde ook dit jaar weer voor een gevarieerde aankleding van
het aanloophuis en verscheidenheid in techniek en vorm.

Publiciteit

Onze website, te vinden op www.degroene

luiken.nl wordt goed bezocht en prima bijgehouden door onze webmaster
Anja Hoogewerff. Openingstijden, de lopende exposities, foto’s van voorgaande exposities, het laatste nieuws, dit alles is te vinden op de website.
In Groot Vlaardingen worden nog steeds advertenties geplaatst waarvan de
tekst regelmatig wordt aangepast
en waarin de lopende expositie
staat vermeld. Het kerkblad van
de

protestantse

Vlaardingen

gemeente

‘Onderweg’

te

heeft

in een katern speciaal aandacht
besteed aan het aanloophuis. Verder is er weer een interview voor
Omroep Vlaardingen afgenomen
en op Vlaardingen TV worden
de nieuwe exposities gemeld.
Op de website van de Gemeente
Vlaardingen is het aanloophuis dit
jaar ook te vinden.
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Overige zaken
Bestuur De bestuurssamenstelling is nog steeds hetzelfde.
Afscheid Anja Bruijkers

Na vanaf het allereerste begin be-

trokken te zijn geweest bij het aanloophuis, nam Anja Bruijkers wegens het
aanvaarden van een baan buiten Vlaardingen, op 2 november 2007 afscheid
van het aanloophuis. Ze voerde, samen met Rob
van Herwaarden, intakegesprekken met potentiële vrijwilligers en gaf trainingen aan nieuwe
vrijwilligers. Daarnaast voerde ze regelmatig
overleg met coördinator Anneke v.d. Graaf en
werkte ze mee aan de voorbereiding van de vrijwilligersavonden. Tevens was ze betrokken bij de
crea-groep. Met een speciaal door Len Munnik
voor haar getekende cartoon werd ze hartelijk bedankt voor alle werkzaamheden die ze voor het
aanloophuis had verricht.

Coördinator

Vermeldenswaardig is ook dat onze coördinator in

2007 enige tijd vanwege ziekte kalmer aan moest doen. Door de inzet
van meerderen, vrijwilligers en een aantal bestuursleden is deze periode
echter goed opgevangen. Anneke kon in deze periode de rust hebben om
weer aan te sterken. De manier waarop dit is opgevangen, toont weer aan
dat het aanloophuis zich gelukkig mag prijzen met gemotiveerde mensen
die ook in tijden van nood er voor elkaar en anderen zijn.

De Groene Luiken
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Vrijwilligersavond.

Nieuwjaarsreceptie.
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Financieel verslag
Toelichting op de exploitatie, begroting en balans
In het overzicht treft u aan de exploitatieresultaten over 2007, de balans
per 31 december 2007 en de begroting voor 2008.

Exploitatieresultaten over 2007 De inkomsten op het
exploitatieoverzicht en de begroting zijn onderverdeeld in de volgende
posten:
- bijdragen participanten: de vaste bijdragen van de participerende kerken;
- donaties: bijdragen van individuele personen;
- overige eenmalige bijdragen: bijdragen van kerken en andere instellingen
buiten de participatiebijdragen;
- subsidies: bijdragen van de gemeente Vlaardingen;
- rente.
De participatiebijdragen van de participerende kerken, de Protestantse
Gemeente Vlaardingen en de Willibrordparochie Vlaardingen, bleven nagenoeg constant ten opzichte van de voorgaande jaren. De hoeveelheid
donaties is t.o.v. vorig jaar weer wat toegenomen, maar nog niet op het
niveau van 2005. De bijdragen van bezoekers in de koffiepot en de bijdragen
voor openingen van tentoonstellingen zijn verrekend met de huishoudelijke
kosten. De overige eenmalige bijdragen waren aanmerkelijk lager dan
vorig jaar toen ondermeer een eenmalige, forse, subsidie werd ontvangen
van de Stichting Katholieke Noden. Maar deze lagere inkomsten werden
ruimschoots gecompenseerd door een hogere bijdrage van de gemeente
Vlaardingen. Daarmee zien we een verschuiving van de inkomsten vanuit
de kerken en daarmee gelieerde instellingen naar de gemeente. Alleszins
redelijk gezien enerzijds de afnemende inkomsten van de kerken en
anderzijds de toenemende zorg vanuit het Aanloophuis voor taken die primair samenhangen met zaken die vallen onder de Wet Maatschappelijke
Ondersteuning. Voor de uitvoering van deze wet is de gemeente verantwoordelijk en uiteraard geldt daarvoor, net als voor het aanloophuis, zorg
voor iedereen ongeacht levensbeschouwelijke achtergrond.
De meeste uitgaven in 2007 bewogen zich globaal op het niveau van 2006.
Een uitzondering vormen de uitgaven voor energie en voor de vrijwilligers.
De energiekosten zijn eenmalig aanmerkelijk lager omdat de afgelopen
jaren te veel werd betaald. De kosten voor vrijwilligers zijn flink opgelopen
en vormen de weerspiegeling van bovengenoemde verschuiving van
financiering van kerk naar gemeente. De personeelskosten voor de scho-
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ling van vrijwilligers worden dan ook voortaan niet meer betaald door de
Protestantse Gemeente Vlaardingen, maar moeten worden gefinancierd
uit de bijdrage van de gemeente Vlaardingen. Al met al resulteerde een
exploitatieoverschot.

Balans per 31 december 2007 De balans spreekt voor
zich. De nog te ontvangen bijdragen betreft de bijdrage van een participant.
De nog te betalen rekening heeft betrekking op de rekening voor scholing
van vrijwilligers. Zowel deze rekening als de bijdrage van de participant
werden net na het afsluiten van het kalenderjaar ontvangen. De financiële
positie is gezond.

Balans per 31-12-2007
Aktiva		 Passiva
Kas/giro
Bankrekening
Kleine kas

1.136
55.756
239

Kapitaal
Nog te betalen

37.926
3.522

Reservering jubileum

4.000

Reservering inventaris

8.000

nog te ontvangen bijdragen 2.350

Resultaat

6.033

Totaal

Totaal

59.481

Begroting voor 2008

59.481

De begrote

inkomsten volgen net als de begrote uitgaven globaal hetzelfde patroon als
in 2007. De subsidies en rentebaten kunnen met grote mate van zekerheid
worden ingeschat. De overige bijdragen zijn voorzichtigheidshalve iets
lager ingeschat, hetgeen met name geldt voor de eenmalige bijdragen
die zeer lastig te voorspellen zijn. De uitgaven voor de ENECO gaan ten
opzichte van vorig jaar naar verwachting relatief sterk omhoog omdat als
aangegeven vorig jaar een eenmalige meevaller werd geboekt. Verder is
een kleine post onvoorziene uitgaven opgevoerd.
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Exploitatierekening 2007 en begroting 2008
Baten		Gerealiseerd 2007

Begroting 2008

Bijdragen participanten		

6.019		

5.000

Donaties 		

3.063 		

2.500

Overige eenmalige bijdragen		

2.072 		

500

Subsidies		

20.902 		

21.775

Rentebaten		

1.221 		

1.300

Totale inkomsten		

33.277 		

31.075

Lasten

Gerealiseerd 2007

Begroting 2008

Toegerekende huur		

5.100 		

5.250

ENECO		

1.411 		

3.000

Belastingen		

895 		

1.000

Verzekeringen		

572 		

650

Huishoudelijke kosten		

3.389 		

3.700

Abonnementen		

238 		

300

Vrijwilligers		

8.030 		

8.500

Telefoon		

220 		

300

Secretariaat		

351 		

375

Publiciteit 		

5.038 		

5.500

Reservering t.b.v. jubileum		

1.000 		

1.000

Reservering t.b.v. inventaris		

1.000 		

1.000

Onvoorzien			

500

Totale uitgaven		

27.244 		

31.075

Saldo 		

6.033 		

-

De Groene Luiken
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