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Financieel verslag 2013- Begroting 2014 

 

In 2013 hebben we zo veel mogelijk middelen gespaard voor de gemeenteraadsverkiezingen. Het 

vooraf gestelde doel is gehaald. We willen het verkiezingsfonds op een andere manier op gaan zetten 

zodat er meer ruimte komt voor de gewone verenigingskosten en scholing.  Gelukkig hebben we een 

bestuur dat zeer weinig tot niets gedeclareerde;  met dank  van de penningmeester!  

Het afgelopen jaar zijn er minder giften binnen gekomen als in de voorgaande verkiezingsjaren( de 

helft minder). Mogelijke oorzaak is dat de landelijke CU in de maand december ook een giften 

campagne heeft opgezet.  Het kan ook andere oorzaken hebben maar daar moeten we in de 

toekomst wel rekening mee houden; dus vooraf voldoende reserve opbouwen.  Dank aan degenen 

die ons gesteund hebben met een gift, en dank aan onze Hemelse Vader die ons van het nodige heeft 

voorzien.  

We zijn als bestuur van plan om een redelijke verdeelsleutel te vinden tussen een eigen bijdrage van 

gekozen gemeenteraadsleden en de verenigingsbijdrage . Zo hopen we voldoende campagne gelden 

beschikbaar te hebben tegen de volgende verkiezingen DV 2018 en meer ruimte over te houden voor 

verenigingskosten/ scholing . Er is daarom  in 2014 minder begroot voor het verkiezingsfonds. 

Ons ledenaantal is vorig jaar  gegroeid en daar zijn we dankbaar voor. Per 1 januari 2013 hadden we 

162 leden , we krijgen per lid betaald door de landelijke CU dus hoe meer leden….   

Er is dit jaar een mooie actie; voor elk nieuw lid betaald de landelijke CU 30 euro per geworven lid 

aan de plaatselijke vereniging uit?  Wilt U mee helpen om nieuwe leden te werven? 

Ria Rijkse en Cees Verkuil hebben de kascontrole uitgevoerd : in afwijking van wat afgesproken was;  

maar  Mevr. J.Kuiper-van Barneveld die het zou doen was met vakantie.  De commissie gaf het advies 

mee om de begroting eerder te plannen en wel in het najaar voorgaande aan het lopend jaar .Dit 

nemen we vanzelfsprekend mee. 

 

Catherine van Ginkel-Dees 

Penningmeester. 

 


