
GROOTBOEK Resultaten, Eigen Vermogen 2018

DEBET - Resultatenrekening 2018 CREDIT

Rek Omschrijving Bedrag Rek Omschrijving Bedrag

452 Kosten Administratie/Beheer 120,20 452 vergoeding Administratie/Beheer 1001,20
453 Kosten ondersteuning / dank 

/ promotie
252,80 840 Opbrengst verkopen 1743,85

454 Kosten v.d. middelen 43,41 845 Sponsoring 845,00
455 Kosten vergaderen 225,39
456 Kosten Plaquette 2360,71
456 Kosten Dag v Gameren 1456,77
540 Kosten JOOP 213,76

Netto winst -1082,99

01-01-19  3590,05 01-01-19 3590,05

DEBET Eigen Vermogen 040 CREDIT

Datum Omschrijving Bedrag Datum Omschrijving Bedrag

31-12-18  Naar Balans 2447,02 01-01-18 Balans 3530,01
31-12-18 Netto winst -1082,99

01-01-19  2447,02 01-01-19 2447,02

DEBET Balans per 31/12/2018 CREDIT

Rek Omschrijving Bedrag Datum Rek Omschrijving BedragRek Omschrijving Bedrag Datum Rek Omschrijving Bedrag

Duurzame Activa 0,00 040 Eigen vermogen 2447,02
100 Kas 50,00 140 Crediteuren AED 1905,02
120 Bank 4302,04
121 Bank Bonus Sparen 0,00
130 Debiteuren 0,00

01-01-19  4352,04 01-01-19 4352,04
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DEBET (Verkorte) Balans per 31/12/2018 CREDIT

Rek Omschrijving Bedrag Datum Rek Omschrijving Bedrag

Duurzame Activa 0,00 Eigen vermogen 2447,02
Liquide Middelen 4352,04 Crediteuren AED 1905,02
Debiteuren 0,00 Langlopende schulden 0,00

Voorziening 0,00

01-01-19  4352,04 01-01-19 4352,04

Toelichting (samenvatting verklaring en verslag jaarvergadering):

Bij het sluiten van het derde boekjaar -31/12/2018- is het vooruitzicht voor de stichting Dorpsraad 
Gameren op lange termijn zeer gunstig.  Een beperkt verloop in bestuursleden (1 vertrokken, 1 
nieuw verkregen) heeft er voor gezorgd dat het aantal op peil is gebleven.  De rol van secretaris is 
weer ingevuld.  De plaquette is gerealiseerd en JOOP is in beheer genomen en flink opgeknapt.  
Ook is de eerste 'Dag van Gameren', als vervolg op de televisieuitzending  'Zomer in Gelderland' 
een feit. De aanpassingen aan de PW Alexanderstraat zijn uitgevoerd. De verkeerssituatie rondom 
school is ontworpen en de inspraak en dergelijke is afgerond.  

De plaquette is in 2018 gerealiseerd  en hierdoor is er,  zoals voorspeld,  een  verlies geboekt. Het 
totaalverlies is echter kleiner dan verwacht, door extra inkomsten uit sponsoring van de Dag van 
Gameren.  De kosten  van JOOP zijn grotendeels via het projectbudget vergoed, inclusief het kerst-
bedanktdiner voor de vele vrijwilligers in 2018. Dat diner was ook prima geregeld en de eerste 
'openbare' activiteit in JOOP. Een dubbel succes dus.'openbare' activiteit in JOOP. Een dubbel succes dus.

Het Leefbaarheidsbudget is besteed aan de hanging baskets,  nieuwe vlaggen van Gameren,  een 
deel van de kosten van de Dag van Gameren , de aansprakelijkheidsverzekering en de 
NUTSvoorziening voor JOOP. In 2019 zal dit laatste worden verrekend via de activiteiten, die dan 
per activiteit vanuit het leefbaarheidsbudget zullen zorgen voor dekking voor de kosten van JOOP.

Ook de stichting AED Hof van Gameren heeft aanvullende deelnemers gekregen. Omdat zij de 
kosten en opbrengsten via de rekening van de dorpsraad  laten verlopen is de post crediteuren dus 
toegenomen. Om bankkosten voor hen te voorkomen verleent de dorpsraad deze service.

2019 zal in het teken staan van de activiteiten in JOOP en afronding van de initiele verbeteringen in 
en om het gebouw.  Met name de keuken vraagt nog om een flinke opknapbeurt en de buitenkant 
wordt  nog geschilderd. De voortuin en de parkeergelgenheid worden nog door de gemeente 
omgevormd tot het gewenste niveau.  Verder wordt in 2019 de omvorming van de Delkant en de 
Ridderstraat uitgevoerd, zodat dat verkeers- veiligheids-knelpunt wordt  aangepakt.

Aanvullende opbrengsten uit activiteiten in JOOP, zullen in 2019 worden gereserveerd voor klein 
onderhoud aan JOOP en verder worden besteed  aan de leefbaarheid in Gameren. Hiermee draagt 
JOOP zelf bij aan de leefbaarheid  EN genereert het middelen om  ook op andere gebieden iets te 
realiseren voor Gameren.  Op JOOP en de inzet van vele vrijwilligers in Gameren kunnen we trots 
zijn.
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