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Begroting Vrienden van de Jonge Democraten 2020 & 2021

Begroting

Opbrengsten Begroot 2021 Begroot 2020 Realisatie 2019 Begroot 2019 Realisatie 2018 

Contributie 5.600,00€          5.600,00€          5.671,00€          4.800,00€          4.890,00€          
Nagekomen contributie vorig boekjaar -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  
Deelnamegeld VJD weekend/diner -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  
Fondsrendement en rente -€                  -€                  5,02€                -€                  14,98€              
Overige opbrengsten -€                  -€                  -€                  -€                  2.325,71€          

Totaal opbrengsten 5.600,00€          5.600,00€          5.676,02€          4.800,00€          7.230,69€          

Kosten

Apparaatskosten 130,00€             130,00€             10,00€              50,00€              40,30€              
Druk-, kopie- en verzendkosten 100,00€             100,00€             78,19€              100,00€             102,11€             
Bankkosten 160,00€             160,00€             155,37€             160,00€             281,68€             
Huur vergaderruimte & afscheidscadeaus 50,00€               50,00€               50,00€               50,00€               50,00€               
JWB trofee -€                  -€                  -€                  -€                  
Kosten Ondersteuning JD 2.800,00€          2.800,00€          2.802,50€          2.400,00€          2.445,00€          
Kosten activiteiten 250,00€             250,00€             93,28€              250,00€             25,00€              
Kosten VJD weekend/diner -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  
Afboeking vordering JD -€                  3.884,00€          

Totaal kosten 3.490,00€          3.490,00€          3.189,34€          3.010,00€          6.828,09€          

Totaal resultaat 2.110,00€          2.110,00€          2.486,68€          1.790,00€          402,60€             

Toelichting begroting

Opbrengsten

Contributie
Deze stand is bepaald aan de hand van de contributie-inkomstentrend van afgelopen jaren.

Fondsrendement en rente

Overige opbrengsten
Begroot zijn hier giften en bijdragen bijzondere aandeelhouders. Gezien de realisatie in voorgaande jaren is geen bedrag begroot.

Kosten

Apparaatskosten

Druk-, kopie- en verzendkosten
Betreft de kosten van postzegels, flyers, briefpapier en mailings. 

Bank- en fondskosten

Afschrijving JWB trofee

Kosten Ondersteuning JD

Kosten activiteiten

Totaal resultaat en resultaatbestemming

Bestuur vereniging Vrienden van de Jonge Democraten,

namens deze,
Robert Landheer, Penningmeester

Utrecht, 8 juni 2020

Geen accountantscontrole toegepast
Voorgelegd aan de ALV op 5 september 2020

Er zal op gelet worden dat (het onderstel) van de JWB-trofee dit jaar niet weer verdwijnt en opnieuw aangeschaft moet worden. Er 
zijn daarom geen kosten voor inbegroot.

Dit betreft de bijdrage van de VJD aan de Jonge Democraten, uit te keren op basis van een jaarlijkse toelage ter grootte van 50% 
van de contributieinkomsten van de VJD.

Hier worden lagere kosten verwacht dan in eerdere jaren, als gevolg van de opzegging van de oude ING-rekening.

Dit potje is bedoeld voor apparaatskosten, zoals kosten gemaakt voor de administratie, noodzakelijke uitgaven bestuur (reiskosten 
onder strikte voorwaarden) en de website. Een stijging is begroot vanwege een nieuw contract met D66.

Rente op de spaarrekening. Gezien marktomstandigheden wordt een dusdanig lage rente verwacht dat door een eerdere ALV 
besloten is om EUR 0 in te begroten.

Doelstelling is om activiteiten kostenloos te organiseren, er wordt een kleine post inbegroot voor mogelijke uitgaven.

Het resultaat wordt gebruikt om de VJD-reserve aan te sterken, als buffer voor de JD voor slechtere tijden.
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