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Financiën 

Zoals eerder in het verslag is aangegeven, is 2020 een jaar dat niet vergeten zal worden. Door 

de intelligente ‘lockdown’ heeft het bestuur zich in een korte tijd moeten aanpassen aan het 

digitaal vergaderen (al dan niet met stakeholders). Het bestuur heeft hierdoor meer tijd 

gestoken in digitalisering, maar ook het nodige gedaan om haar voortbestaan te garanderen 

door het zoeken van nieuwe bestuursleden. Haar bestuurlijke ontwikkeling heeft daardoor in 

het afgelopen jaar op een ietwat lager pitje gestaan – althans, wat betreft het volgen van 

externe cursussen en opleidingen. Als gevolg hiervan werd er rekening gehouden met een 

overschot aan middelen voor 2020. Deze verwachting is achteraf bijgesteld door een bijdrage 

vanuit Argos voor het in samenspraak met Rondom Wonen door een externe partij te 

verrichten woonlastenonderzoek, waar Argos aan heeft meegedragen in de kosten. Het 

voorgaande verklaart dan ook de niet of minder benutte posten en de overschrijding van 

enkele posten. 

 

De niet of minder benutte posten zien op het niet volledig verwezenlijken van haar 

doelstelling wat betreft het werven van leden (bestuurskosten), het niet volgen van cursussen 

en opleidingen, minder laten drukken van drukwerk (representatie) en het niet organiseren 

van een fysieke algemene ledenvergadering. De overschrijding van posten houden verband 

met de digitaliseringsslag van het bestuur en de daarmee gepaard gaande abonnementen en de 

bijdrage aan het woonlastenonderzoek (overige kosten).  

 

Al met al heeft het voorgaande ertoe geleid dat Argos haar financiële jaar heeft afgesloten met 

een klein overschot van EUR 225,32 – zoals eveneens afgeleid kan worden uit het hieronder 

opgenomen overzicht. Omdat de begroting van Argos indirect berust op gemeenschapsgeld 

vindt het bestuur niet meer dan logisch dat het eerder genoemd financieel overschot in minder 

wordt gebracht op de begroting voor 2021. 

 

Het bestuur is overigens voornemens haar strategie voort te zetten, ziend op het verworden tot 

een volwaardig spreekpartner in diverse overleggen met diverse stakeholders. Ontwikkeling 

blijft daarin een belangrijk speerpunt. De begrootte posten blijven in dat kader daarom 

nagenoeg gelijk aan de begroting voor 2020. 

 

Voor de volledigheid merkt het bestuur op dat de kaskommissie, bestaande uit mevrouw J.E. 

Cairns en de heer M.T.P. van der Kraaij, in het voorjaar van 2021 de financiële documentatie 

over het jaar 2020 uitvoerig heeft gecontroleerd. Door beide kascommissieleden is daarbij 

geconcludeerd dat alle gedane uitgaven middels bonnen en/of facturen kunnen worden 

onderbouwd. Als gevolg hiervan stellen de kascommissieleden de algemene ledenvergadering 

voor het bestuur van Argos decharge te verlenen voor de financiële verantwoording over het 

jaar 2020.  

 

Begroting 

 

 Begroting ‘20 Realisatie ‘20 Begroting ‘21 

 

Rondom Wonen 

-/- eventueel opgebouwde 

reserves 

€ 17.800,00 

-/- € 5.778,00 

€ 12.022,00 € 17.750,00 

-/- € 225,32 

Rente € 0,00 € 0,01 € 0,00 

Overig € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Totaal ontvangsten € 12.022,00 € 12.022,01 € 17.524,68 



 2 

 

Bestuurskosten € 5.300,00 € 4.264,57 € 5.300,00 

Cursussen en opleidingen € 3.250,00 € 0,00 € 3.250,00 

Abonnementen € 4.700,00 € 6.206,46 € 4.700,00 

Representatie € 1.550,00 € 598,38 € 1.500,00 

Communicatie € 1.500,00 € 1.350,00 € 1.500,00 

Bewonersinitiatieven € 250,00 € 0,00 € 250,00 

Overige kosten € 1.250,00 € 5.155,90 € 1.250,00 

Totaal uitgaven € 17.800,00 € 17.575,31 € 17.750,00 

 

Ontvangsten -/- uitgaven - € 5.778,00 - € 5.553,30 - € 225,32 

 

Beginsaldo liquide middelen € 5.778,00 € 5.778,62 € 225,32 

 

Eindsaldo liquide middelen € 0,00 € 225,32 € 0,00 

  


