
Gecombineerde begroting 2018 
 

Baten                       Lasten 

Liggelden € 232.500   Onderhoud € 56.320 

Contributies €    18.000   Inkoop goederen € 125.000 

Huur gebouwen € 4.500   Huur containers € 8.200 

Takelen € 25.500   Assurantiepremies € 12.300 

Doe-het-zelf-loods € 20.500   Salarissen € 64.000 

Diverse baten € 14.550   Rente € 13.970 

Verkoop goederen € 147.000   Afschrijvingen € 56.710 

     Energiekosten € 19.000 

    Storting vzg.daken De Bron € 35.000 

     Belastingen € 12.500 

     Overige kosten € 38.500 

     Organisatie- en administratiekosten € 21.050 

Totaal baten € 462.550   Totaal lasten € 462.550 

 
De gecombineerde begroting over het jaar 2018 bestaat uit de begroting van de vereniging, jachthaven De Bron 
en jachthaven De Welle.  
 
Vereniging 
De totale kosten voor de vereniging voor het jaar 2018 bedragen € 31.550. Dit betreft de kosten van de 
administratie/organisatie (€ 8.050), afdracht VNM (€ 1.000), accountantskosten (€ 6.000), kosten jaarboekje  
(€ 1.000), kosten vergaderingen (€ 2.500),representatie (€ 2.500),  verzekeringen (€ 500), Samen Onderweg  
(€ 1.500), Jubileumviering (€ 2.500) en overige kosten (€ 6.000). Onder de baten (totaal € 20.050) worden 
verantwoord, de contributies (€ 18.000), Bijdrage gemeente Heerenveen (€ 1.200) en overige ontvangsten  
(€ 850). De per saldo resterende kosten (€ 11.500) worden verdeeld over beide jachthavens op basis van het 
aantal ligplaatsen (De Bron € 3.870 en De Welle € 7.630). 
 
Jachthaven De Bron 
De totale kosten van de jachthaven De Bron bedragen voor 2018 € 58.000 en betreft kosten onderhoud  
(€ 19.540), vergoeding aan de vereniging (€ 3.870), rentekosten(€ 2.850), afschrijvingen (€ 5.240), 
assurantiepremies (€ 6.300), belastingen (€ 3.000), energiekosten (€ 1.500), huur containers (€ 1.200), storting 
voorziening daken De Bron € 12.000) en overige kosten (€ 2.500). Onder de baten (totaal € 58.000) worden de  
liggelden verantwoord.  
 
Jachthaven De Welle 
De totale kosten van de jachthaven De Welle bedragen voor 2018  € 384.500 en betreft rentekosten (€ 11.120), 
afschrijvingen (€ 51.470), kosten onderhoud(€ 36.780), vergoeding aan de vereniging (€ 7.630), assurantie-
premies (€ 5.500), belastingen (€ 9.500), energiekosten (€ 17.500), huur containers  (€ 7.000), inkoop goederen 
(€ 125.000), salarissen (€ 64.000), storting voorziening daken De Bron (€ 23.000) en overige kosten (€ 26.000). 
Onder de baten (totaal € 384.500) worden verantwoord de liggelden, incl. walstalling (€ 174.500), verhuur 
gebouwen ( € 4.500),  opbrengst takelen (€ 25.500), opbrengst Doe-Het-Zelf loodsen (€ 20.500), verkoop 
goederen (€ 147.000) en overige baten (€ 12.500).  
 

Investeringen 2018 
Voor het jaar 2018 is in de begroting  rekening gehouden met onderstaande investeringen/groot onderhoud  op 
de havens (bedragen excl. btw): 

- Verbouw verenigingsgebouw De Welle    € 30.000 
 


