
GROOTBOEK Resultaten, Eigen Vermogen 2022

DEBET - Resultatenrekening 2022 CREDIT

Rek Omschrijving Bedrag Rek Omschrijving Bedrag

452 Kosten Administratie/Beheer 267,53 452 vergoeding Administratie/Beheer 1001,96
453 Kosten ondersteuning / dank 

/ promotie
723,02 545  Bijdrage gebruik JOOP 1272,25

454 Kosten v.d. middelen 162,94 840 Opbrengst verkopen 3067,64
455 Kosten vergaderen 30,00 845 Sponsoring 3490,00
456 Kosten Gebouw onderhoud/materialen2298,51
457 Kosten Gebouw exploitatie 3067,64

540+545 Kosten JOOP 1468,61
Netto winst 813,60

01-01-23  8831,85 01-01-23 8831,85

DEBET Eigen Vermogen CREDIT

Datum Omschrijving Bedrag Datum Omschrijving Bedrag

31-12-22  040 Naar Balans 5982,48 01-01-22 040 Balans 4745,20
31-12-22  041 Naar Balans 1000,00 01-01-22 041 Balans 1423,68

31-12-22 040 Aanvulling algemene reserve 389,92
31-12-22 041 Opname uit reserve keuken Sparen keuken423,68

01-01-23  6982,48 01-01-23 6982,48

DEBET Balans per 31/12/2022 CREDIT

Rek Omschrijving Bedrag Rek Omschrijving 423,68Rek Omschrijving Bedrag Rek Omschrijving 423,68

Duurzame Activa 0,00 040 Eigen vermogen alg. reserve 5982,48
100 Kas (JOOP) 200,00 041 EV voorziening Keuken/Gereedschap1000,00
120 Bank 7756,03 140 Crediteuren 1023,77
121 Bank Bonus Sparen 0,00 145 Crediteuren AED 1856,62
130 Debiteuren 1906,84

01-01-23  9862,87 01-01-23 9862,87
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DEBET (Verkorte) Balans per 31/12/2022 CREDIT

Rek Omschrijving Bedrag Datum Rek Omschrijving Bedrag

Duurzame Activa 0,00 040 Eigen vermogen (Alg. reserve) 5982,48
Liquide Middelen 7956,03 041 EV Voorziening keuken 1000,00
Debiteuren 1906,84 140 Crediteuren 1023,77

141 Crediteuren AED 1856,62

01-01-23  9862,87 01-01-23 9862,87

Toelichting (samenvatting verklaring en verslag jaarvergadering):

Bij het sluiten van het zevende boekjaar -31/12/2022- is het vooruitzicht voor de stichting 
Dorpsraad Gameren op lange termijn gunstig.  In 2022 zijn er geen bestuurswisselingen geweest.
We sluiten het jaar positief af, omdat we iets vertraging hebben met (beslissingen over en keuze 
voor) de bestedingen/bestemmingen van de inkomsten. Winst is namelijk geen doel voor ons! 

De grootste aandacht vroeg dit jaar de opnieuw georganiseerde Dag van Gameren, in combinatie 
met de Opening van de keuken en de Jeu de boules baan. Op de enige verregende dag van de 
verder droge warme zomer, was er op 24 september 2022 vanalles in en rondom JOOP te doen. 
Ondanks het weer toch goed bezocht en een enorme financiële meevaller t.g.v. goede sponsoring.

De grootste aanvullingen voor JOOP in 2022 waren de koersbalbaan (binnen) en gereedschap voor 
tuinonderhoud.  De beoogde uitbreiding van het tuinmeubilair, waar we op de Dag van Gameren 
enorm mee zijn geholpen door de sponsoren, is nog niet gerealiseerd. Maar (met de kennis van nu) 
dat gaat  in 2023 zeker lukken.  Omdat de sponsorbijdragen opgeteld hoger zijn dan nodig voor het dat gaat  in 2023 zeker lukken.  Omdat de sponsorbijdragen opgeteld hoger zijn dan nodig voor het 
meubilair, kunnen we in 2023 ook nog iets anders moois realiseren. Het bedrag is voorlopig 
toegevoegd aan de algemene reserve.

In Gameren is in 2022 vooral bijgedragen aan de speeltuinen. Met projectbudget en een deel 
leefbaarheidsbudget zijn nieuwe toestellen geplaatst, is e.e.a. verplaatst en zal vanaf voorjaar 2023 
het gebruik van de speeltuinen hopelijk meer verspreid zijn.  De drukste speeltuin is hopelijk voor 
een deel ontlast, omdat er op de andere speelplaatsen meer mogelijk is gemaakt. Van het 
leefbaarheidsbudget zijn ook de hangingbaskets en de verzekering t.b.v. JOOP weer betaald. 

De koffieochtend is weer terug in volle omvang en de jeu de boulesmiddag is gecombineerd met 
een spelletjes middag.  Begonnen als alternatief bij regen, is er nu ook bij mooi weer binnen de 
gelegenheid om spelletjes te doen. Een leuke combinatie: Buiten Jeu de Boules, binnen spelletjes.

De stichting AED Hof van Gameren laat de kosten en opbrengsten via de rekening van de dorpsraad  
verlopen. Om bankkosten voor hen te voorkomen blijft  de dorpsraad deze service verlenen, het 
aantal transacties is zeer gering en via de grootboekrekening crediteuren AED inzichtelijk te 
houden.

Ter afronding: We kunnen wederom heel trots zijn op de inzet van vele vrijwilligers in Gameren, 
waarmee weer het nodige is gedaan voor versterking van de leefbaarheid in het dorp. We kunnen 
in 2023 alsnog een mooie bestemming zoeken ter vermindering  van de algemene reserve. Dit zal  
leiden tot een ingecalculeerde verlies, om slechts beperkt eigen vermogen over te houden. 
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