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Hierbij presenteren wij jullie de concept begroting voor het jaar 2019. Ter toelichting het volgende. 

Algemeen 

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

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

over 2018 én het resultaat over 2018.  

Huisvesting 

Hier zijn geen bijzondere uitgaven opgenomen. 

Vermeldingswaardig is dat we in het eerste kwartaal 2019 energiebelasting terug hebben ontvangen 

(€ 662). Ook Evides heeft over verbruik in 2018 terugbetaald, en wel € 215 terug, omdat de 

meterstand in 2019 lager was dan in 2018. Waarschijnlijk als gevolg van een veel te hoge schatting in 

2018. 

Daartegenover staat dat in 2018 van Eneco € 576 werd terug ontvangen. Dit jaar moeten we over het 

energieverbruik in 2018 juist € 112 bijbetalen en gaat het termijnbedrag met € 17 per maand 

omhoog. Wat uiteindelijk resulteert in hetzelfde bedrag aan verwachte uitgaven in 2019 als in 2018. 

Box 

Op deze begroting zijn enkele bijzondere voorgenomen uitgaven opgenomen. 

 Hydraulische pers t.b.v. fusee: Burton heeft inmiddels een handzame pers ontwikkeld tegen een 

zeer redelijke prijs. Het bestuur stelt voor deze aan te schaffen. 

Om de hydraulische pers te kunnen gebruiken dient de auto op een hoogte van 100cm onder de 

fusee te worden gebracht. Voor het bereiken van deze hoogte zijn er verschillende opties. 

Een daarvan is voortgekomen uit een gesprek met de eigenaar van garage Esprit, Van 

Helmontstraat 7C. Bij deze garage hebben leden meermalen banden laten wisselen. 

Met de eigenaar is afgesproken dat voor het werken met de fuseepers een brug mag worden 

gebruikt tegen een tarief van € 25 per uur. De eigenaar van de auto kan dus met ondersteuning 

van de sleutelhulp van ’t Ei daar terecht, mits dit tijdig met Esprit wordt afgesproken. Voorlopig 



 
 

 

lijkt dit een acceptabele oplossing. Mocht dit echter niet gunstig uitpakken dan kunnen andere 

opties worden overwogen. 

 Voor reparatie en vervanging van gereedschap is een bedrag van € 1.500 opgenomen. Te denken 

valt aan het lager gereedschap, een extra, kwalitatief goede krik, en dergelijke. 

Bar 

Zoals uit de concept begroting blijkt komt het saldo van inkomsten en uitgaven voor de bar in 2019 

uit op een verlies van € 350. Dat komt omdat er € 500 is opgenomen voor de opleiding van een 

tweede leidinggevende. De bedoeling was in 2018 twee leidinggevenden op te leiden, maar toen is 

het er bij één gebleven.  

Magazijn 

Het gebruik van de box is in het eerste kwartaal van dit jaar sterk toegenomen en alle tekenen wijzen 

erop dat dit wel zo zal blijven. Hierop zijn de inkopen en de verkopen mede gebaseerd. 

Stalling 

Geen opmerkingen 

Cursussen 

Voor de verkoop van cursusboeken is hier geen bedrag ingevuld. Besloten is de inkoop en verkoop 

van deze boeken via het magazijn te laten lopen. 

Contributies 

Geen opmerkingen 

Publiciteit 

Er wordt creatief nagedacht over het ontwerpen c.q. laten ontwikkelen en produceren van leuke 

dingen voor de leden. Of om uit te delen/verkopen op bv. een beurs (Citromobile). Dat zouden 

badges kunnen zijn, zoals ook al in 2018 begroot, maar ook andere leuke hebbedingen. Concrete 

uitwerking hiervan is nog niet beschikbaar. 

Evenementen 

Geen opmerkingen 

Bestuur 

In deze deelbegroting vallen twee posten op. 

 Bestuur algemeen: een verhoging van € 600 ten opzichte van de uitgaven in 2018. Dit heeft alles 

te maken met een voorstel van het bestuur om in uitzonderlijke gevallen een verzoek tot 

vergoeding van reiskosten te honoreren. Het bestuur heeft hiervoor een notitie opgesteld die bij 



 
 

 

de stukken van de ALV is gevoegd en waarover tijdens de ALV kan worden gesproken en 

besloten. 

 Het bestuur had het plan opgevat om een AED aan te schaffen. Niet alleen vanwege de soms 

gevorderde leeftijd van onze leden, maar ook omdat in de directe omgeving er geen aanwezig is. 

Het toeval wil dat een van de leden onlangs een AED aan ’t Ei heeft geschonken, zodat die 

aanschaf niet op de begroting staat. Wel zijn uitgaven voor onderhoud en training opgenomen. 

Want een AED mag dan spraak gestuurd zijn. Je moet er handigheid in hebben en er komt meer 

kijken dan alleen een paar elektroden plakken. 

 

Resultaat 

De concept begroting 2019 komt uit op een positief resultaat van € 5.843. Opgeteld bij het eigen 

vermogen per 31 december 2018 kan gesteld worden dat de vereniging financieel gezond is.  

 


