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Hierbij presenteren wij jullie de concept begroting voor het jaar 2018. Ter toelichting het volgende. 

Algemeen 

De concept begroting is gebaseerd op de deelbegrotingen die door de verantwoordelijke 

bestuursleden zijn aangeleverd. De concept begroting is in vergelijking gebracht met de begroting 

over 2017 én het resultaat over 2017.  

Huisvesting 

Behalve een post voor vorstbeveiliging zijn hier geen bijzondere uitgaven opgenomen. 

Box 

Op deze begroting zijn enkele bijzondere voorgenomen uitgaven opgenomen. 

• Autoambulance: de ambulance waarover wij beschikken is te klein en te licht om op veilige 

wijze een 2CV of ander A-type te vervoeren. Deze aanhanger is zodanig omgebouwd dat er 

wel goederen (een koets, een chassis) mee kunnen worden vervoerd. De vraag is nu of de 

leden behoefte hebben aan een echte autoambulance of dat men van mening is dat voor dit 

incidentele vervoer de leden zelf een aanhanger dienen te huren. In de concept begroting is 

voor de eventuele aankoop van een nieuwe autoambulance een bedrag van € 2.200 

opgenomen. 

• Hydraulische pers t.b.v. fusee: er is zeer regelmatig vraag naar dit “stuk gereedschap”. 

Voorgesteld wordt dan ook stappen te zetten om deze pers voor de vereniging beschikbaar te 

krijgen. De wijze waarop hierin wordt voorzien is nog in onderzoek. 

Bar 

Zoals uit de concept begroting blijkt zal het saldo van inkomsten en uitgaven voor de bar in 2018 

uitkomen op een verlies. De kosten voor opleiding van leidinggevenden zijn hier de oorzaak van. 

Magazijn 

Gelet op de ontwikkelingen het afgelopen jaar in de verkoop van onderdelen lijkt het terecht voor 

2018 op lagere bedragen (inkoop zowel als verkoop) in te steken. 



 
 

 

Stalling 

Geen opmerkingen 

Cursussen 

Geen opmerkingen 

Contributies 

Geen opmerkingen 

Publiciteit 

Op deze deelbegroting vallen twee posten op. 

• Badges: de idee is geborduurde badges te produceren die op kleding kan worden genaaid. De 

(nieuwe) leden krijgen gratis één badge. Het restant wordt verkocht via het magazijn, zoals 

dat nu ook met de stickers het geval is. 

• Glossy: de drie samenwerkende 2CV clubs hebben besloten samen één glossy uit te geven. Dit 

om landelijke bekendheid te geven aan 70 jaar 2CV en daarmee een bijdrage te leveren om 

ons cultureel erfgoed over te dragen aan de nieuwe generatie.  

Evenementen 

Geen opmerkingen 

Bestuur 

Geen opmerkingen 


