
1. Uitgaven algemeen 1. Inkomsten algemeen

1.1 Bestuur 700,00€         1.1 Subsidie gemeente Heumen 2.000,00€      

Bestuursvergaderingen 8 per jaar à 25,00€    200,00€      *

Administratie (secretariaat, boekhouding) 150,00€      *

Ledenvergadering 1 per jaar à 50,00€    50,00€        *

Verzekering p.m.

Representatie 150,00€      *

Deskundigheidsbevordering 150,00€      *

1.2 Commissies 550,00€         

Vergaderingen 4 x 4 per jaar à 25,00€    400,00€      *

Deskundigheidsbevordering 150,00€      *

1.3 Algemene kosten 750,00€         

Bank, KvK, Muziekrechten 500,00€      *

Onderhoud en hosting website 150,00€      *

Mailing (huis aan huis verspreiding) 100,00€      *

Totaal uitgaven algemeen 2.000,00€      Totaal inkomsten algemeen 2.000,00€      
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2. Uitgaven voor Projecten 17.200,00€    2. Inkomsten voor projecten

2.1 Straatverlichting voor de voetganger 9.500,00€   2.1 Aandeel Gemeentelijk projectenbudget p.m.

2.2 Speel- en ontmoetingstuin van de Tovercirkel 5.000,00€   

2.3 Voetbaltoernooi 1.000,00€   2.2 Bijdragen van wijkbewoners p.m.

2.4 Eindejaarsactiviteit 1.200,00€   

2.5 Nabuurschap 250,00€      2.3 Sponsoring p.m.

2.6 Communicatieplan 250,00€      

Totaal uitgaven projecten 17.200,00€    Totaal inkomsten projecten 17.200,00€    

Toelichting: 

In de ALV van 2012 hebben de Leden de begroting 2013 goedgekeurd en vastgesteld.

Toen was echter nog niet te voorzien dat het subsidiestelsel t.a.v. de Wijkplatforms grondig zou worden gewijzigd.

Voortaan kunnen projecten en andere initiatieven niet meer worden betaald uit de algemene subsidie. 

Deze algemene subsidie bedraagt € 2.000 en is alleen bestemd voor administratieve en andere reguliere uitgaven.

Voor projecten is gemeentebreed een budget beschikbaar van ong. € 100.000. De wijkplatforms moeten projectaanvragen indienen en vervolgens met andere 

organisaties en initiatiefnemers meedingen betreffende de verdeling. Ook zal moeten worden gezocht naar alternatieve inkomsten, zoals bijdragen van wijkbewoners en sponsoring.

De voorliggende, aangepaste begroting is gebaseerd op dit nieuwe subsidiestelsel van de Gemeente Heumen. 

De begroting is gesplitst in twee delen: 

Deel 1: Algemeen. Uitgaven te betalen uit de algemeen subsidie 

Deel 2: Projecten. Uitgaven te betalen uit toe te kennen budgetten en alternatieve inkomsten.

De bovenvermelde projecten zijn voor subsidie aangemeld. Het College van B. en W. neemt eind april een besluit t.a.v. de verdeling van het budget.

Omdat het nog volstrekt onduidelijk is hoe e.e.a. zal verlopen zijn de inkomsten voor projecten p.m. geraamd. Bovendien heeft het geen zin om reeds nu een begroting voor 2014 te presenteren.

Zodra voldoende bekend is betreffende de budgetverdeling zullen de projecten worden uitgewerkt en wordt de begroting 2014 opgesteld.
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