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Toelichting

2020
Progressief Wierden heeft begin 2021 geen algemene leden vergadering kunnen organiseren als gevolg van Corona
pandemie.
Daarom is het financieel overzicht over 2020 nog niet besproken met de leden evenals de begroting over 2021.
We bieden het nu aan de leden ter bespreking. 

In 2020 zijn als gevolg van geen grote activiteiten geweest. Het positieve exploitatieresultaat is hoger dan begroot.
Het resultaat van € 341,22 wordt toegevoegd aan de Algemene Reserve.

De kascommisie, bestaande uit Pelle Mug en Heino Denneman, adviseert de leden om het bestuur decharge te verlenen
over het jaar 2020. 

2021
In 2021 is de partijnaam veranderd in Progressief Wierden. 
Dat betekent hogere uitgaven voor bijvoorbeeld de website, notaris, etc.

Het penningmeesterschap is overgedragen aan Heino Denneman.
Heino is daarom afgetreden uit de kascommissie. De kascommissie is met 2 nieuwe leden aangevuld.

Er is een campagne budget voor de gemeenteraadverkiezingen 2022 vastgesteld op € 6000.
Het tekort in het verkiezingsfonds, ontstaan door de campagne van de vorige gemeenteraadverkiezingen in 2018, is 
aangevuld vanuit de algemene reserve.

Het negatieve resultaat zal naar verwachting nog lager zijn dan begroot.
Dit als gevolg van extra kosten gemaakt:
1.  bij het overlijden van onze lid en mede oprichter Pelle Mug.
2.  voor nieuwe (promotie) bodywarmers, die vervangen moesten worden in verband met de naamsverandering.

Het ledenaantal en daarmee de contributie inkomsten is lager dan in 2020.

2022
Het is de jaar van de gemeenteraadverkiezingen.
In de begroting is voor campagnekosten  € 6000 opgenomen.
Het ledenaantal blijft stabiel ten opzichte van 2021.

Namens het bestuur,

Heino Denneman
Penningmeester
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exploitatie begroting 2020 resultaat 2020 begroting 2021 begroting 2022
inkomsten
contributie leden 2.000,00€            1.870,00€         1.900,00€            1.755,00€            
vooruitbetaalde contributie 45,00€              45,00€                 45,00€                 
vooruitbetaalde extra bijdrage -€                   -€                     -€                     
achterstallige contributie 20,00€              -€                     -€                     
giften 700,00€               670,00€            700,00€               700,00€               
uit verkiezingsfonds -€                   -€                     6.000,00€            
verevening fractiebudget 500,00€               -€                   -€                     -€                     
rente -€                     -€                   -€                     -€                     

3.200,00€            2.605,00€         2.645,00€            8.500,00€            

uitgaven
kosten bestuur 100,00€               -€                   50,00€                 50,00€                 
zaalhuur 500,00€               -€                   -€                      -€                     
lief-leed 50,00€                 -€                   50,00€                 50,00€                 
campagne + pr 200,00€               -€                   500,00€               6.000,00€            
website + Your Hosting 80,00€                 102,61€            100,00€               140,00€               
notaris -€                      -€                   150,00€               -€                      
bankkosten 110,00€               116,17€            120,00€               120,00€               
vooruitbetaalde contributie -€                      45,00€              45,00€                 45,00€                 
donatie verkiezingsfonds 2.000,00€            2.000,00€         2.364,49€            1.500,00€            
saldo exploitatie 160,00€               341,22€           -734,49€             595,00€               

3.200,00€            2.605,00€         2.645,00€            8.500,00€            

Verkiezingsfonds begroting 2020 resultaat 2020 begroting 2021 begroting 2022
in:
resultaat voorgaande jaar -364,49€              1.635,51€         3.635,51€            6.000,00€            
donatie uit algemene. reserve 2.000,00€            2.000,00€         2.364,49€            1.500,00€            

1.635,51€            3.635,51€         6.000,00€            7.500,00€            
uit:
uitgaven 100,00€               -€                  -€                     6.000,00€            

100,00€               -€                   -€                      6.000,00€            

eindsaldo 1.535,51€            3.635,51€         6.000,00€            1.500,00€            

werkelijk werkelijk begroting begroting
balans eind 2019 eind 2020 eind 2021 eind 2022
activa
te ontvangen contributie -€                      -€                   -€                      -€                      
debiteuren -€                      -€                   -€                      -€                      
nog te ontvangen verevening -€                      -€                   -€                      -€                      
bank betaalrek 1.223,63€            609,85€            759,54€               854,54€               
kwartaalrekening 4.018,78€            7.018,78€         8.500,00€            4.500,00€            
spaarrekening 0,91€                    0,91€                 -€                      -€                      

5.243,32€            7.629,54€         9.259,54€            5.354,54€            

passiva
algemene reserve 3.607,81€            3.949,03€         3.214,54€            3.809,54€            
vooruitbetaalde contributie -€                      45,00€              45,00€                  45,00€                 
crediteur -€                      -€                   -€                      -€                      
voorziening verkiezingsfonds 1.635,51€            3.635,51€         6.000,00€            1.500,00€            

5.243,32€            7.629,54€         9.259,54€            5.354,54€            


