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OUDGORCUM – begroting 2022

INKOMSTEN

Contributies
580 betalende leden en een contributie van € 25 (contributie ongewijzigd) € 14.500

Donaties
Raming is conform uitkomst 2021 € 1.100

TOTAAL INKOMSTEN € 15.600

UITGAVEN

Collectie
Aankopen voor de collectie komen tlv de Bestemmingsreserve Collectie neutraal

Activiteiten
Vrijwilligers, VVV bonnen € 450

De raming sluit aan op die van vorige jaren.
Nieuwjaarsreceptie nihil

De Nieuwjaarsreceptie 2021 is ivm Corona geschrapt. 
Vestingrondleiding – iedere maand via YouTube € 250

Uitgaven voor materiaal om de filmpjes in 2022 te maken.
Algemene jaarvergadering ma 8 maart € 250

Historische Pubquiz ma 12 (Digitale kanalen) € 200
Betreft prijzen, bedankjes en onvoorzien.

3 bijeenkomsten voor- en najaar 2022 € 1.350
Huur en bijkomende kosten, naar verwachting € 450 per avond.
Het bestuur zoekt naar een geschikte zaal met lagere kosten.

Uitgaven voor huur, streaming enz.  
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Excursie (met bus naar locatie buiten Gorinchem) neutraal
De excursie 2021 is verschoven naar 2022.
De opbrengsten dekken naar verwachting de kosten.

Publicaties
Betreft het jaarboek. € 6.000
Uitgegaan wordt van een budget per  jaarboek van € 6.000. 
Bijzondere omstandigheden (bijv, extra dik jaarboek) kunnen tot een hoger budget leiden.
Het jaarboek van 2021 is verschoven naar 2022.
Daarom is ook het budget 2021 van € 6.000 doorgeschoven naar 2022.
Met dit budget kan in 2022 het jaarboek uit 2021 gerealiseerd worden.
Het budget 2022 (ook € 6.000) wordt voorlopig gestort in de bestemmingsreserve publicaties. 
Met dit geld kunnen eventuele meerkosten bij het vertraagde  jaarboek van 2021
worden opgevangen en een spaarpotje worden gevormd voor het jaarboek van 2023.

Gorcum prenten verhalen neutraal
De opbrengsten worden verrekend met de Bestemmingsreserve Publicaties.

Vesting neutraal
Het saldo van uitgaven en inkomsten wordt verrekend met de Bestemmingsreserve Vesting.

Communicatie en promotie € 5.300
Betreft:
Uitgave 2 x OG varia : 2 x € 2.100 € 4.200
Postzegels mail juni en dec 2 x € 250 € 500
Webmakers diverse posten, totaal € 450
Kerstkaarten (was in 2021 € 400, nu opnemen in OG varia) pm
Diverse kleine uitgaven € 150

Bestuur, administratie en verzekering € 1.800
De werkelijke uitgaven in 2021 bedragen ruim € 1.700.
Voor 2022 wordt inclusief prijsstijgingen € 1.800 begroot. 
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TOTAAL UITGAVEN € 15.600

SALDO INKOMSTEN en UITGAVEN nihil
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