
Huurdersvereniging Argos 
Begroting 2020 
 
 
Uitgaven 
 
Bestuurskosten         € 5.300,00 + 

Jaarlijkse vergoeding bestuursleden   € 4.000,00 
Kantoorbenodigdheden     € 800,00 
 Toners    € 250,00 

Inkt    € 500,00 
 Printpapier   € 50,00 
Teambuilding      € 500,00  

 
Cursussen en opleidingen       € 3.250,00 + 
 Inhuur expertise     € 750,00 
 Cursussen       € 2.500,00 
 
Abonnementen         € 4.700,00 + 
 Lidmaatschap Woonbond    € 4.700,00 
 
Representatie         € 1.550,00 + 
 Drukwerk      € 750,00 

Drukken folders   € 250,00 
  Drukken enveloppen  € 250,00 
  Drukken briefpapier  € 250,00 
 Hosting-/domein-/supportkosten website   € 400,00 
 Kosten e-mailpakket     € 100,00 
 Media (advertenties e.d.)    € 300,00 
 
Communicatie         € 1.500,00 + 
 Algemene ledenvergadering    € 500,00 
  Zaalhuur   € 350,00 
  Versnaperingen   € 150,00 

Themabijeenkomst (2x)     € 1.000,00 
 Zaalhuur   € 700,00   
 Versnaperingen   € 300,00 

 
Ondersteuning van bewonersinitiatieven      € 250,00 + 
 
Overige kosten         € 1.250,00 + 

Huur postbus      € 250,00 
 Huur antwoordnummer     € 250,00 
 Afrekening portokosten PostNL    € 100,00 
 Afrekening betalingsverkeer    € 150,00 
 Onvoorzien      € 500,00 
 
Totaal uitgaven        € 17.800,00 = 
 
-/- (te verwachten) opgebouwde reserves     € 1.500,00 – 
 
Benodigde bijdrage Rondom Wonen     € 16.300,00 = 
 



 
Memo 

 

 

Aan:   Het managementteam van Rondom Wonen 

Van:   Het bestuur van Huurdersvereniging Argos 

Datum:  20-06-2019 

Betreft:  Toelichting op de begroting voor 2020 

 

 

Beste leden van het managementteam, 

 

Graag geef ik jullie een toelichting op de door ons ingediende begroting voor 2020. In 

chronologische volgorde zal ik stilstaan bij de posten die ten opzichte van vorig jaar zijn 

gestegen dan wel een nadere toelichting behoeven. 

 

Allereerst de post ‘bestuurskosten’. Ten opzichte van vorig jaar is deze post met € 1.000 

gedaald, meer specifiek ziend op de jaarlijkse vergoeding van de bestuursleden. Reden van de 

daling hangt samen met het krimpende aantal bestuursleden en de verwachte groei naar vijf 

(in plaats van zeven) bestuursleden in 2020. 

 

Een volgend punt ziet op de post ‘abonnementen’. Wegens de teruglopende belangstelling 

voor het blad Building Business, hebben wij als bestuur besloten om dit abonnement op te 

zeggen, hetgeen een besparing oplevert van € 360. Aan de andere kant stijgen de 

lidmaatschapskosten van de Woonbond weer. Ten opzichte van vorig jaar gaat het om een 

stijging van € 260. Al met al een daling van € 100. 

 

Het overige is nagenoeg gelijk gebleven, waarmee het totaal aan verwachte uitgaven op  

€ 17.800 uitkomt. Omdat wij in de afgelopen periode niet alle posten volledig hebben benut, 

verwachten wij aan het eind van 2019 een overschot te hebben van om en nabij € 1.500. Een 

logisch gevolg voor ons is dan ook om het verwachte overschot in mindering te brengen op de 

door ons in te dienen begroting voor 2020, waarmee het totaalbedrag op € 16.300 uitkomt. 

 

Ik ga ervan uit jullie met deze toelichting voldoende geïnformeerd te hebben aangaande onze 

begroting voor 2020. Bij eventuele vragen en/of onduidelijkheden kunnen jullie mij altijd 

contacteren.  

 

Met vriendelijke groet, 

namens het bestuur, 

André Plooij, voorzitter 


