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In 2019 hadden wij 216 huisadressen die lid waren van onze BPV waarvan 174 leden hun
contributie betaald hadden, 42 leden ofwel ruim 19% betaalden hun contributie niet,
ondanks herhaaldelijke verzoeken van de penningmeester. Wij moesten er uiteindelijk van
uit gaan dat die mensen geen interesse meer hadden in het werk van de BPV en afzagen
van verdere contacten en hebben die uit het ledenbestand gehaald, heel jammer, maar
het was niet anders.
Die leden brachten een totaalbedrag van 1.342 euro aan contributie op.
Ons beginsaldo op 1 januari was € 705,09
Aan uitgave hadden wij een bedrag van 1.056,21 euro staan, zodat we afsloten met een
batig saldo van € 990,88.
De inkomsten en uitgaven van 2019 zijn verantwoord in onze administratie en werden
door de kascontrolecommissie, vertegenwoordigd door mevrouw Yvonne van Vliet en de
heer Wim van der Zwaan, gecontroleerd en akkoord bevonden. Volledigheidshalve laat
Mw van Vliet vermelden dat wij een (theoretische) vordering per einde boekjaar hadden
van 42 x 7,50 = € 315 op de niet betalende leden.
Een opsomming van de uitgaven in 2019:










Gedeclareerd/gespecificeerd rekening van bloemen en wijn bij de ALV op 29-11-18.
Maandelijkse kosten zakelijk betalingsverkeer bij de ING Bank.
Drukkosten voor bijna 100 betalingsherinneringen die we lieten kopiëren en gingen
rondbrengen.
De kosten van drinken, suiker, thee, koekjes en wegwerpbekers tijdens de
informatieavond die we in mei hielden over sluitwerk en AED’s en tijdens de
Algemene Leden Vergadering in november.
Tijdens de informatieavond en de ALV werd er wijn geschonken maar ook in
cadeauverpakking gegeven aan de sprekers en bloemen.
Een vergoeding voor het gebruik van de ruimte en apparatuur van OBS De Ploeg
tijdens de informatieavond en tijdens de Algemene Leden Vergadering.
Kosten voor onze domeinnamen en website.
Bloemen en wijn voor degene die de website voor ons maakte en bijhield en de
BPV WhatsApp beheerde.
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