
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Begroting 2018 
 
 
 
 
 
 
  



KNVWS GOOI EN VECHTSTREEK 
BEGROTING 2018       2018 

 

 2 Bezoekadres: Noordereinde 54e     1243 JJ ’s-Graveland       Website: http://www.sterrenwacht-gv.nl  
Berichtenlijn: 06 3336 7603               KvK-nr:  40517907         Bankrekening: NL67 INGB 0000 3682 87 

 

BEGROTING	2018	
	 	 	 	

	 	
	Begroting		 	Verwacht		 	Begroting		

	 	
2018	 2017	 2017	

Inkomsten		
	 	 	 	Contributie	en	vrijwillige	bijdrage	leden	

	
€4.500	 €4.400	 €4.750	

Entrée	lezingen	
	

€300	 €350	 €300	
Fooien	kijkavonden	

	 	
€40	

	Entree	sterrenwacht	
	

€750	 €750	 €500	
Koffie	tijdens	lezingen	

	
€250	 €250	 €250	

Koffie	tijdens	kijkavonden	
	

€100	 €110	 €100	
Presentaties	en	groepsbezoeken	

	
€500	 €600	 €500	

Verkoop	boeken,	e.d.	
	

€500	 €800	 €500	
Cursussen	

	
€1.200	 €1.550	 €1.200	

	
(a)		 €8.100	 €8.850	 €8.100	

Overige	inkomsten		
	 	 	 	Rente	
	

€0	 €10	 €40	
Subsidies	

	
€1.000	 €0	 €0	

Giften	t.b.v.	Sterrenwacht	
	

€0	 €0	 €100	

	
(b)		 €1.000	 €10	 €140	

	 	 	 	 	Totaal	inkomsten			 (a+b)	 €9.100	 €8.860	 €8.240	

	 	 	 	 	
	 	 	 	 	Uitgaven		

	 	 	 	Zaalhuur/bijdrage	Natuurmonumenten	
	

-€600	 -€600	 -€600	
Afdracht	inkomsten	aan	Natuurmonumenten	 -€1.600	 -€1.600	 -€1.600	
Honoraria	en	reiskosten	sprekers	

	
-€700	 -€575	 -€750	

Kosten	presentaties	&	publieksactiviteiten	
	

-€400	 -€350	 -€300	
Inkoop	boeken,	e.d.	

	
-€300	 -€300	 -€300	

PR	&	marketing	
	

-€1.000	 -€1.200	 -€600	
Attenties	sprekers,	vrijwilligers,	e.d.		

	
-€200	 -€100	 -€250	

Kosten	ledenactiviteiten	
	

-€250	 -€280	 -€250	
Inboedel/brandverzekering		

	
-€370	 -€365	 -€350	

Inrichting	sterrenwacht	(kleine	aanschaf)		
	

-€1.500	 -€700	 -€1.500	

	
(c)		 -€6.920	 -€6.070	 -€6.500	

	 	 	 	 	Bestuur	en	Beheer		
	 	 	 	Bestuurskosten	
	

-€50	 €0	 -€50	
Lidmaatschap	landelijke	KNVWS		

	
-€25	 -€25	 -€25	

Administratiekosten,	e.d.	
	

-€100	 €0	 -€250	
Kosten	zakelijke	rekening	ING	

	
-€200	 -€200	 -€150	

	
(d)		 -€375	 -€225	 -€475	
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Overige	lasten	
	 	 	 	Afschrijven	op	bezit	
	 	 	 	Afschrijven	inventaris	sterrenwacht	
	

-€11.500	 -€10.829	 -€10.388	

	
(e)	 -€11.500	 -€10.829	 -€10.388	

	 	 	 	 	Totaal	lasten	 (c+d+e)	 -€18.795	 -€17.124	 -€17.363	

	 	 	 	 	
	 	 	 	 	Overige	baten	

	 	 	 	Vrijval	uit	reservering	
	

€13.000	 €11.529	 €11.888	
(afschr.	+	inr.	sterrenwacht)	

	 	 	 	Totaal	overige	baten	 (f)	 €13.000	 €11.529	 €11.888	

	 	 	 	 	
	 	 	 	 	Totaal	inkomsten	en	baten	 (a+b+f)	 €22.100	 €20.389	 €20.128	
Totaal	uitgaven	en	lasten		 (c+d+e)	 -€18.795	 -€17.124	 -€17.363	
Resultaat		

	
€3.305	 €3.265	 €2.765	

	 	 	 	 	Resultaatbestemming	
	 	 	 	Algemene	reserve	KNVWS	G&V	
	

€500	 €1.000	 €1.000	
Bestemmingsreserve	sterrenwacht	

	
€2.805	 €2.265	 €1.765	

	 	 	 	 	
	 	 	 	 	Balansposten	per	31	december	

	 	 	 	Algemene	reserve	KNVWS	G&V	
	

€11.795	 €11.295	 €11.295	
Bestemmingsreserve	sterrenwacht	

	
€19.694	 €29.889	 €29.030	

 

 
GEACTIVEERDE	AANKOPEN	

	 	 	 	
	

Aangeschaft	in	 Aanschafprijs	 Afschrijving	 Restwaarde	
		 		 		 2017	 eind	2017	
Meade	LX	200	 2014	 €13.975	 €2.795	 €5.590	
Pier	Tech	zuilen	 2014	 €9.640	 €1.928	 €3.856	
Software	Pier	Tech	 2014	 €840	 €168	 €336	
Sky-Watcher	EQ8	montering	 2014	 €2.949	 €590	 €1.180	
Celestron	C	14	Edge	HD	 2014	 €6.350	 €1.270	 €2.540	
Lunt	100mm	zonnetelescoop	 2015	 €9.625	 €1.925	 €4.331	
Robtics	102mm	ED	refractor	 2015	 €1.905	 €381	 €1.143	
TS	80mm	APO	refractor	 2016	 €718	 €144	 €491	
0,7x	reducer	C14	EdgeHD	 2016	 €972	 €194	 €664	
Trius	SX694	CCD	camera	set	 2016	 €3.391	 €678	 €2.317	
Hyperstar	C14	EdgeHD	 2016	 €1.575	 €315	 €1.103	
Samsung	TV	 2016	 €1.399	 €280	 €1.096	
Samsung	Tablet	en	TV	standaard	 2016	 €807	 €161	 €498	
Totaal	 		 €54.147	 €10.829	 €25.144	
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TOELICHTING OP DE BEGROTING 
 
Vanwege de grotere bedragen waar we als vereniging tegenwoordig mee te maken 
hebben, leggen we de begroting voor 2018 al vóór het begin van het jaar aan de leden 
voor. De kolom Verwacht 2017 geeft een goede indicatie van de verwacht inkomsten en 
uitgaven. We verwachten geen grote verschillen t.o.v. de definitieve cijfers die we tijdens 
de ALV in april 2018 zullen presenteren. 
 
 
Puntsgewijze toelichting: 
 
Contributie 
De inkomsten uit contributiebetalingen lijken iets lager uit te komen dat begroot. Dit 
komt o.a. doordat van 10 tot 15 leden in 2017 geen contributie is ontvangen. Wellicht 
wordt dit veroorzaakt door het feit dat betalingsverzoeken alleen nog via email 
verstuurd worden. 
 
Fooien kijkavonden & Entree sterrenwacht 
De vermelding van de kijkavonden in de agenda op de website van Natuurmonumenten 
heeft voor extra bezoekers gezorgd, ook op bewolkte avonden. Hierdoor zijn de entree-
inkomsten iets hoger dan begroot. 
 
Cursussen 
In de opbrengst van de cursussen 2017 zit ook een bedrag van €300 dat reeds in 2016 
was ontvangen voor de basiscursus van begin 2017. 
 
Subsidies & Giften 
In tegenstelling tot voorgaande jaren hebben we in 2017 geen subsidies of giften 
ontvangen, anders dan de extra betalingen van leden naast hun contributie. Voor 2018 
gaan we ons best doen om het weerstation dat we willen aanschaffen als project te 
presenteren bij een aantal subsidieverstrekkers. In de begroting 2018 nemen we 
daarom een subsidie van €1000 op. 
 
Afdracht inkomsten Natuurmonumenten 
Om wij geen huur betalen voor het gebruik van de sterrenwacht worden de inkomsten 
uit de sterrenkijkactiviteiten en cursussen, na aftrek van kosten, sinds dit jaar gedeeld 
met Natuurmonumenten volgens de verdeelsleutel: 70% voor Natuurmonumenten, 
30% voor onze vereniging.  
Dit bedrag lijkt in 2017 overeen te komen met het bedrag in 2016. 
 
Inrichting sterrenwacht 
In de begroting van 2017 hadden we een bedrag van €1500 opgenomen als kosten voor 
de aanschaf van kleine zaken voor de inrichting van de sterrenwacht. Dure aanschaffen 
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(zoals telescopen) vallen hier niet onder, maar worden geactiveerd en over een periode 
van 5 jaren afgeschreven.  
In 2017 zijn enkele nieuwe zaken aanschaft voor een totaal van naar verwachting zo’n 
€700. Omdat de aanschafprijs van veel van deze individuele artikelen echter onder de 
afschrijvingsgrens van €500 valt, zijn deze aankopen als kostenpost Inrichting 
sterrenwacht (kleine aanschaf) opgenomen en niet toegevoegd aan de geactiveerde 
inventaris. Naast deze ‘kleine’ aankopen, zijn er in 2017 geen ‘grote’ aankopen gedaan. 
 
In 2018 willen we de sterrenwacht uitbreiden met een eigen weerstation waarvan de 
metingen ook via internet toegankelijk zullen zijn. We begroten hiervoor zowel wat extra 
kleine uitgaven, als ook een toename van de totale afschrijvingskosten van de 
inventaris. De exacte kosten van het weerstation zijn nog niet bekend, maar als indicatie 
gaan we voor de begroting van 2018 uit van €6000 totale kosten (€1000 kleine kosten 
en €5000 grote kosten die geactiveerd worden en waarvan we €1000 middels een 
subsidie hopen te bekostigen). 
 
Het totaal van de huidige inventaris staat in het overzicht Geactiveerde aankopen. 
 
Zowel voor 2017 als 2018 verwachten we een positief resultaat. We stellen voor in 2018 
geen €1000 maar €500 van het resultaat toe te voegen aan de algemene reserve, omdat 
deze inmiddels reeds meer dan €11.000 bedraagt en we er de voorkeur aan geven om 
een groter deel van het resultaat te besteden aan de inrichting van de sterrenwacht. 
 
 
 


