Inkomsten en uitgaven 2021
Uitgaven
Huur

Organisatiekosten

Kosten vrijwilligers

Teeltkosten

Inkoop handelsproducten

Diverse kosten

Inkomsten
Bedrag
€ 2.575,09

bedrag

omschrijving

-€ 2.575,09

huur camelot

Huur

€ 225,00

Subsidies
-€ 225,00

kosten cursus wilgentenen

-€ 795,92
-€ 2,50
-€ 106,00
-€ 320,00
-€ 1.395,00

kerstpakket
sociaal cultureel werk
vrijwilligers
cursussen vrijwilligers
cursus vertrouwenspersoon

-€ 1.805,26
-€ 311,99
-€ 1.147,09

aankoop diverse materialen
kosten plantgoed
kosten potgrond

-€ 110,00
-€ 22,75
-€ 545,60

aankoop appelstroop
aankoop bramenjam
aankoop honing

-€ 552,99
-€ 526,96
-€ 116,21

aankoop beamer
kosten verwerken hop
medisch budget

-€ 252,14

bankkosten

bedrag

omschrijving

-€ 2.661,96

huur Monoma

Verkopen

€ 6.457,77

Huur

€ 500,00

€ 3.373,00

donaties

€ 1.965,81
€ 757,20
€ 1.498,26
€ 74,00
€ 1.212,50
€ 950,00

verkoop cash
verkoop overschrijving
verkoop pinnen
verkoop tikkie
verkoop yacon
wortel schieten

€ 12.685,21

Bedrag
€ 2.354,44

Bedrag
€ 2.354,44

Subsidies

Omschrijving
huur paul leenheer

€ 350,00

kosten cursus deelname vrijwilligers

€ 350,00

subsidie NL Doet

€ 1.858,50
-€ 750,00
-€ 2,50
-€ 106,00
-€ 1.000,00

kerstpakket
sociaal cultureel werk
vrijwilligers
budget opleidingen

€ 5.173,00
-€ 3.373,00
-€ 300,00
-€ 1.500,00

Donaties

€ 0,00
€ 0,00

Verkopen

€ 7.500,00

Inkrimpen vermogen **

€ 2.173,00

aankoop gereedschappen n.a.v. gift watertoren *
kosten plantgoed
kosten potgrond

€ 625,00
-€ 100,00
-€ 25,00
-€ 500,00

aankoop appelstroop
aankoop bramenjam
aankoop honing

-€ 500,00

kosten verwerken hop

-€ 300,00

bankkosten

-€ 758,98

onvoorziene kosten

€ 500,00

Bancaire kosten

€ 300,00

Onvoorzien

€ 758,98

TOTALE KOSTEN

€ 3.373,00

Inkomsten
Bedrag
€ 2.661,96

-€ 500,00

Diverse kosten

Donaties

INKOMSTEN TOTAAL

Budget 2022
Uitgaven

Inkoop handelsproducten

subsidie gemeente
subsidie NL Doet

€ 1.196,16

€ 252,14

Teeltkosten

€ 150,00
€ 350,00

€ 678,35

€ 10.810,50

Kosten vrijwilligers

Omschrijving
huur paul leenheer

€ 500,00

€ 3.264,34

TOTALE KOSTEN

Organisatiekosten

Bedrag
€ 2.354,44

€ 2.619,42

Bancaire kosten

Huur

Bedrag
€ 2.354,44

€ 12.377,44
INKOMSTEN TOTAAL
€ 12.377,44
*: deze gereedschappen zullen worden aangeschaft n.a.v. de gift van de Watertoren uit 2021. Indien ons verzoek wordt goedgekeurd om ook de opleiding vertrouwenspersoon
uit deze gift te mogen betalen, dan wordt de post aanschaf gereedschap verlaagd met €1395,= tot €1978,=
**: Het vermogen krimpt, vanwege het in 2022 uitgeven van de gift van de watertoren in 2021. Geschat vermogen 31-12-2022 zal €6279,= bedragen

donaties

