
Toelichting begroting 2018 

De begroting is in evenwicht met een totaal van 35.500€ aan inkomsten en aan uitgaven. De 
inkomsten zijn leden contributies ad. 34.000€ en donaties 500€, terwijl 1000€ aan 
personeelskosten is doorbelast aan de post communicatie vanwege Anneke’s grote aandeel in 
het plaatsen van de nieuwsberichten. 

De diverse kosten categorieën zijn begroot op ongeveer het niveau van de werkelijke uitgaven van 
2017 en daar is enige ruimte in betracht.

Belangrijk voor de begroting zijn de verschillende projecten die gezichtsbepalend zijn voor onze 
activiteiten naast de voortgaande activiteiten van kringen, binnenbuurten en ledenbijeenkomsten.


Er is een zestal projecten onderscheiden, elk begroot op 1000€, t.w. Digitaal Trefpunt, Wonen en 
Zorg, Zorgsupport, Woonsupport, Website en Communicatie Leden, Evenementen. De 
achtergrond van deze projecten is beschreven in de Beleidsvoornemens 2018 dat aan de ALV van 
19 april a.s. wordt voorgelegd. 

Wonen en Zorg omvat ons aandeel in de eventuele pilot van CareBnB en kosten die kunnen 
voortvloeien uit een op te richten Servicepunt Dementie en het project Age Friendly City. 
Woonsupport omvat het plan om een “woonconsulent” beschikbaar te maken voor leden die een 
moeilijk oplosbaar woonprobleem hebben, vergelijkbaar met de “zorgsupporter” die in 2016 is 
gestart. 

Website en Communicatie Leden omvat inspanningen om te komen tot een goed gebruik van de 
interactieve mogelijkheden van de website. Daartoe zal o.a. aan nieuwe leden een introductie 
worden aangeboden in het Digitaal Trefpunt. Ook in Binnenbuurten en Kringen zal hier aandacht 
aan worden besteed.

Evenementen is dit jaar voor het eerst begroot omdat is gebleken dat om steeds nieuwe 
onderwerpen en sprekers voor lezingen te vinden financiële middelen noodzakelijk zijn.

De projecten Digitaal Trefpunt en Zorgsupport zijn voortgaande activiteiten en behoeven geen 
verdere toelichting.


Het project CareBnB en de plannen met betrekking tot de Brahmshof zijn niet opgenomen in de 
begroting. Enerzijds omdat deze nog te weinig concreet zijn, anderzijds omdat deze in belangrijke 
mate afhangen van financiële bijdragen van het Stadsdeel Zuid en andere subsidiënten. Deze 
beide projecten overstijgen de grenzen van onze vereniging en kunnen niet door StadsdorpZuid 
worden gefinancierd. Indien kleinere kosten van deze projecten door StadsdorpZuid moeten 
worden voorgeschoten, kan dat alleen gebeuren onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat het 
slechts tijdelijke voorschotten zijn en dat de kosten gedragen moeten worden door deze projecten 
zelf.
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