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BEGROTING 2019     
   Begroting   Verwacht   Begroting  
  2019 2018 2018 
Inkomsten      
Contributie en vrijwillige bijdrage leden  €4.700 €4.800 €4.500 
Entrée lezingen  €300 €300 €300 
Entree sterrenwacht  €1.000 €1.400 €750 
Koffie tijdens lezingen  €250 €300 €250 
Koffie tijdens kijkavonden  €100 €110 €100 
Presentaties en groepsbezoeken  €500 €500 €500 
Verkoop boeken, e.d.  €200 €200 €500 
Verkoop telescopen   €330  
Cursussen  €700 €1.300 €1.200 

 (a)  €7.750 €9.240 €8.100 
Overige inkomsten      
Rente  €0 €0 €0 
Subsidies  €1.000 €3.650 €1.000 
Giften t.b.v. Sterrenwacht  €0 €0 €0 

 (b)  €1.000 €3.650 €1.000 
     
Totaal inkomsten   (a+b) €8.750 €12.890 €9.100 

     
     
Uitgaven      
Zaalhuur/bijdrage Natuurmonumenten  -€600 -€600 -€600 
Afdracht inkomsten aan Natuurmonumenten -€1.750 -€1.750 -€1.600 
Honoraria en reiskosten sprekers  -€700 -€550 -€700 
Kosten presentaties & publieksactiviteiten  -€400 -€500 -€400 
Inkoop boeken, e.d.  -€300 -€200 -€300 
PR & marketing  -€700 -€350 -€1.000 
Attenties sprekers, vrijwilligers, e.d.   -€100 €0 -€200 
Kosten ledenactiviteiten  -€250 -€120 -€250 
Inboedel/brandverzekering   -€370 -€365 -€370 
Inrichting sterrenwacht (kleine aanschaf)   -€1.000 -€15 -€1.500 
 (c)  -€6.170 -€4.450 -€6.920 
     
Bestuur en Beheer      
Bestuurskosten  -€50 -€20 -€50 
Lidmaatschap landelijke KNVWS   -€25 -€25 -€25 
Administratiekosten, e.d.  -€200 €0 -€100 
Gemeentelijke belastingen  -€250 -€449 €0 
Kosten zakelijke rekening ING  -€200 -€200 -€200 

 (d)  -€725 -€694 -€375 
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Overige lasten     
Afschrijven op bezit     
Afschrijven inventaris sterrenwacht  -€12.000 -€10.853 -€11.500 

 (e) -€12.000 -€10.853 -€11.500 
     
Totaal lasten (c+d+e) -€18.895 -€15.997 -€18.795 
     
     
Overige baten     
Vrijval uit reservering  €13.000 €10.868 €13.000 
(afschr. + inr. sterrenwacht)     
Totaal overige baten (f) €13.000 €10.868 €13.000 
     
     
Totaal inkomsten en baten (a+b+f) €21.750 €23.758 €22.100 
Totaal uitgaven en lasten  (c+d+e) -€18.895 -€15.997 -€18.795 
Resultaat   €2.855 €7.761 €3.305 

     
Resultaatbestemming     
Algemene reserve KNVWS G&V  €500 €500 €500 
Bestemmingsreserve sterrenwacht  €2.355 €7.261 €2.805 
     
     
Balansposten per 31 december     
Algemene reserve KNVWS G&V  €11.795 €11.295 €11.295 
Bestemmingsreserve sterrenwacht  €16.699 €27.344 €19.694 
 

GEACTIVEERDE AANKOPEN     
 Aangeschaft in Aanschafprijs Afschrijving Restwaarde 
      2018 eind 2018 
Meade LX 200 2014 €13.975 €2.795 €2.795 
Pier Tech zuilen 2014 €9.640 €1.928 €1.928 
Software Pier Tech 2014 €840 €168 €168 
Sky-Watcher EQ8 montering 2014 €2.949 €590 €590 
Celestron C 14 EdgeHD 2014 €6.350 €1.270 €1.270 
Lunt 100mm zonnetelescoop 2015 €9.625 €1.925 €2.406 
Robtics 102mm ED refractor 2015 €1.905 €381 €762 
TS 80mm APO refractor 2016 €718 €144 €347 
0,7x reducer C14 EdgeHD 2016 €972 €194 €470 
Trius SX694 CCD camera set 2016 €3.391 €678 €1.639 
Hyperstar C14 EdgeHD 2016 €1.575 €315 €788 
Samsung TV 2016 €1.399 €280 €816 
Samsung Tablet en TV standaard 2016 €807 €161 €336 
Borden sterrenwacht Noordereinde 2018 €703 €23 €679 
Totaal   €54.849 €10.853 €14.994 
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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 2019 al vóór het begin van het jaar aan de leden 
voor. De kolom Verwacht 2018 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 2019 zullen presenteren. 
 
Puntsgewijze toelichting: 
 
Contributie 
Door de geleidelijke toename van het aantal leden nemen ook de inkomsten uit 
contributie en extra vrijwillige bijdragen toe. Voor 2019 gaan we daarom uit van licht 
hogere inkomsten dan in de begroting van 2018 was opgenomen. 
 
Entrée sterrenwacht 
We zien een toename van de entrée-inkomsten en nemen daarom een hoger bedrag op 
in de begroting 2019. 
 
Verkoop telescopen 
Door giften en nalatenschappen waren we de afgelopen jaren in het bezit gekomen van 
een flink aantal telescopen. In 2018 zijn een aantal hiervan, na revisie en restauratie 
door Ido Oosterveld, verkocht aan geïnteresseerden. Hierdoor hebben we in 2018 
éénmalige inkomsten van €330 gehad.  
 
Cursussen 
In de opbrengst van de cursussen 2018 zit ook een bedrag van ruim €600 dat reeds in 
2017 was ontvangen voor de basiscursus van begin 2018. Omdat nog niet zeker is of we 
in 2019 opnieuw een basiscursus gaan organiseren, nemen we een lager bedrag aan 
cursusinkomsten op voor 2019. 
 
Subsidies & Giften 
In 2018 hebben we een subsidie van €3650 ontvangen van het Rabobank 
Cooperatiefonds voor de aanschaf en installatie van het weerstation en zonnewijzer. We 
zullen in 2019 ook kijken of er mogelijkheden zijn om een gift of subsidie te verkrijgen. 
In de begroting 2019 nemen we daarom een subsidie van €1000 op, hoewel er op dit 
moment nog geen concrete aanwijzingen zijn waar die vandaan zou moeten komen. 
 
Afdracht inkomsten Natuurmonumenten 
Omdat wij geen huur betalen voor het gebruik van de sterrenwacht worden de 
inkomsten uit de sterrenkijkactiviteiten en cursussen, na aftrek van kosten, gedeeld met 
Natuurmonumenten volgens de verdeelsleutel: 70% voor Natuurmonumenten, 30% 
voor onze vereniging.  
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Dit bedrag lijkt in 2018 iets hoger uit te vallen dan het bedrag in 2017. Voor 2019 gaan 
we ook uit van dit hogere bedrag. 
 
Gemeentelijke Belastingen 
Begin 2018 werden we voor het eerst geconfronteerd met WOZ aanslagen van de 
Gemeente Wijdemeren voor het gebruik van het onroerend goed van 
Natuurmonumenten. We hebben aanslagen ontvangen voor 2016, 2017 en 2018. De 
kosten voor 2017 hebben we al opgenomen in de jaarrekening van 2017. De kosten van 
2016 en 2018 vallen in 2018. Voor 2019 hebben we de kosten opgenomen in de 
begroting. 
 
Inrichting sterrenwacht 
In de begroting van 2018 hadden we een bedrag van €1500 opgenomen als kosten voor 
de aanschaf van kleine zaken voor de inrichting van de sterrenwacht. Dure aanschaffen 
(zoals telescopen) vallen hier niet onder, maar worden geactiveerd en over een periode 
van 5 jaar afgeschreven.  
In 2018 zullen we naar verwachting hier uiteindelijk maar €15 aan besteden. In 2019 
verwachten we hieraan wel meer uit te geven, met name door de geplande bouw van 
het weerstation en zonnewijzer. 
 
In oktober 2018 hebben we gelukkig eindelijk de borden met de vermelding 
“Sterrenwacht”  aan het Noordeinde kunnen plaatsen. We verwachten dat hiermee de 
bekendheid van de sterrenwacht zal toenemen. De borden zijn toegevoegd aan de 
inventarislijst en de afschrijvingskosten worden meegenomen in het totaal. 
 
In 2019 gaan we de sterrenwacht uitbreiden met een weerstation en zonnewijzer zoals 
in eerdere ledenvergaderingen reeds is gemeld. Omdat hierdoor de waarde van de 
inventaris zal toenemen, is in de begroting 2019 het bedrag voor de afschrijvingen 
aangepast. Het totaal van de huidige inventaris staat in het overzicht Geactiveerde 
aankopen. 
 
Resultaat 
In 2018 verwachten we een resultaat dat aanzienlijk hoger zal zijn dan we begroot 
hadden. Maar dit is voor een groot deel het gevolg van de ontvangen subsidie van de 
Rabobank. Voor de begroting 2019 gaan we uit van een meer bescheiden resultaat. 
 
 


