Buurtspraak Buurt Ede en Veldhuizen 15 september 2022
Financieel Jaaroverzicht 2021-2022
Met dit verslag geven wij overzicht over het gevoerde financieel beleid van de Buurt.
Het financiële boekjaar van de Buurt Ede en Veldhuizen betreft steeds de
periode 1 september tot en met 31 augustus.
Dit verslag betreft de periode 1 september 2021 tot en met 31 augustus 2022.
Liquiditeit:
De Buurt Ede en Veldhuizen beschikt over een rekeningcourant en een spaarrekening, het saldo
rekeningcourant bedraagt op 31 augustus 2022 € 7.405,82, dit is een stijging van € 1.100,91 ten opzichte
van het voorgaande jaar. Het saldo van de spaarrekening bedraagt op 21 augustus 2022 € 15.002,63, dit
is een stijging van € 1,50 ten opzichte van het voorgaande jaar.
Aan deze stijging liggen een aantal oorzaken ten grondslag:
• Verminderde uitgaven door het geheel of gedeeltelijk vervallen van activiteiten ten gevolge van
Corona.
• Gedurende deze verslagperiode ontvangen subsidies waarvan realisatie en kosten in komende
boekjaren vallen. Dit betreft o.a.:
− Gemeente Ede, subsidie buurtspraak 2022 groot € 712,02.
− Gemeente Ede; subsidie Natuurwerkgroep 2022 groot € 400,00, hiervan is € 250,00 besteed,
resteert nog een bedrag van € 150,00
− Rabobank Clubsupport 2019, Historische uitgave Buurt Ede en Veldhuizen, groot € 1.464,00.
− Rabobank Clubsupport 2020, Ontwikkeling Digitale media/website, groot € 974,50.
Genoemde bedragen, totaal € 3.480,49, zijn gereserveerd voor de hierboven genoemde projecten.
Inkomsten en uitgaven:
Als bijlage treft u een overzicht aan van de inkomsten en uitgaven gedurende de onderhavige
verslagperiode.
Banksaldi:
Het overzicht van de ontwikkeling van de van het banksaldo over de afgelopen vijf jaar geeft een stijging
te zien van € 9.045,98. De stijging komt mede doordat een aantal projecten stagneert hierdoor staat
tegenover de stijging van het banksaldo een verplichting van € 3.480,49.
Binnen het gezamenlijk banksaldo wordt - conform het genomen besluit tijdens de Buurtspraak 2020 een bedrag van € 15.000 aangehouden als voorziening ten behoeve van het Buurtbos.
Projecten:
Bij dit financieel overzicht zijn een aantal projecten benoemd en gespecificeerd.
De kosten en opbrengsten van deze projecten kunnen betrekking hebben op meerdere boekjaren.
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