Toelichting op de jaarrekening
Het jaar 2017 is een financieel rustig jaar geweest. De uitgaven zijn binnen de
begroting gebleven. Dit leverde uiteindelijk een positief resultaat op van €
8.976. De uitgaven blijven in de pas, en ook de reserves zijn stabiel. Dat is op zich
een compliment waard, omdat het veel inspanning kost om de organisatie draaiende
te houden. Maar vooral ook op niveau te houden en te voldoen aan de hoge
verwachtingen.
De inkomsten laten een kleine daling zien van € 12.300 ten opzichte van de
begroting. In 2016 waren de inkomsten nog € 10.000 hoger.
De kosten van de activiteiten lagen ten opzichte van de begroting € 14.800 lager. In
vergelijking met 2016 is het resultaat op de activiteiten nagenoeg gelijk gebleven. Het
overschot van de activiteiten op de begroting is met name veroorzaakt door
uitgestelde investeringen van SeniorWeb en het nog niet vervangen van de (oude)
bus. Het resultaat op activiteiten staat echter wel onder spanning: we zien dat nieuwe
clubs soms veel tijd nodig hebben om genoeg aanmeldingen te ontvangen. Pas bij
voldoende aanbod kunnen zij starten. Daarnaast willen de deelnemers zich minder
lang vastleggen. Korte cursussen of workshops zijn meer in trek. We zullen ons
aanbod daarop moeten aanpassen..
Hoewel de exploitatie en de reserves op orde zijn, zijn er ook onzekere zaken:
Evean en DCL maakten gezamenlijk gebruik van het gas, water en de electriciteit,
waarbij Evean de partij was die de nota’s betaalde. Ook de verzekering van het pand
stond op één polis. Nu Evean vertrokken is moet er nog worden afgerekend over de
jaren 2016 en 2017. Wij verwachten nog een nota van ongeveer € 20.000.
Daarnaast zal bekeken moeten worden hoe het vervoer met de bussen verder gaat
verlopen. Voordat wij over kunnen gaan tot de aanschaf van een nieuwe bus zullen
er met de Zorgcirkel, onze grootste afnemer, langdurige afspraken gemaakt moeten
worden inzake de tarieven. Pas als we daarover zekerheid hebben kunnen we
overgaan tot het verder investeren in onze vervoersservice. Het materiaal moet
voldoen aan hoge eisen en wij rijden met goed geïnstrueerde chauffeurs.
Het pand vergt veel aandacht en is onderhoudsgevoelig. Gezien de mogelijk
ingrijpende plannen die de gemeente voor het hele gebouw wil ontwikkelen zullen wij
uiterst behoudend zijn met nieuwe investeringen in het pand. Het spreekt voor zich
dat wij noodzakelijke reparaties en onderhoudswerkzaamheden wel zullen blijven
uitvoeren.
Begin 2018 is er veel werk verzet om alle inkomsten en uitgaven met terugwerkende
kracht in het nieuwe boekhoudprogramma te registreren. Dat is dankzij medewerking
van vele personen gelukt. Natuurlijk zijn er wat aanvangsproblemen. Dat maakt dat
er een enkele keer geen aansluiting is met de begroting en met de exploitatie van
sommige posten.

