Beste leden van dorpsbelang Ferwoude
Helaas zijn de maatregelen richting corona weer aangescherpt en grijpt het ons allemaal
weer aan om toch maar weer even voorzichtig aan te doen. Mondkapjes worden bijna een
normaal gezicht in het straatbeeld. Hoe lang dit gaat duren weet niemand. Dit alles maakt
het niet gemakkelijk om activiteiten te organiseren.
Naar aanleiding van het besluit om het dorpshuis dicht te houden zijn er enkele reacties op
gekomen. Hier zijn we erg blij mee en helpt ons ook verder. Wel is het zo dat door de nieuwe
huidige maatregelen het besluit blijft bestaan. We zullen proberen op een andere manier
toch activiteiten te organiseren waardoor we toch het gevoel van samenzijn kunnen hebben.
Tevens hadden we nog graag een ledenvergadering willen organiseren waarbij we jullie op
de hoogte hadden willen brengen over de verbouwing. Door de snelle subsidietoekenningen
is de verbouwing in een stroomversnelling gekomen. Helaas hebben we nu niet de
mogelijkheid om een fysieke ledenvergadering te organiseren en willen je jullie middels een
filmpje bij praten over de verbouwing.
Ook is de verbouwing te volgen via de link:
https://www.ferwoude.eu/beheerscommissie/herinrichting-de-finne/.
Graag informeren wij jullie over de financiën van 2019. De overzichten zijn als bijlage 1 en 2
aan deze brief toegevoegd met het verslag van de kascommissie in bijlage 4. Tevens zit
hierbij ook een overzicht van de gebruikte gelden van het ondernemersfonds. (bijlage 3).
Om de laatste gelden van de subsidie van het ondernemersfonds nog te kunnen krijgen
moeten we van de leden een akkoord ontvangen dat het geld op de juiste manier gebruikt is
door dorpsbelang.
Mochten er nog vragen zijn over de financiën van zowel dorpsbelang, beheerscommissie of
het ondernemersfonds dan graag contact opnemen via de mail of telefoon. Wij zullen dan
proberen om de vragen meteen te beantwoorden.
Ook voor dit jaar mogen wij weer geld aanvragen uit de ondernemers pot van Ferwoude.
Het plan wat wij hiervoor hebben is als bijlage 5 toegevoegd en ook daarvoor willen we
graag een akkoord ontvangen dat het aan de leden is voorgelegd en dat de leden instemmen
met de aanschaf van een nieuwe muntautomaat.
We zullen hopen dat we een ieder snel weer mogen/kunnen begroeten in het vernieuwde
dorpshuis.

Met vriendelijke groet,
Vereniging voor dorpsbelang Ferwoude

Bijlage 1

Financieel overzicht Dorpsbelang 2019

In dit overzicht staat een betaal achterstand van TBT. Tegenwoordig is alles prima geregeld
en komt de huur elke maand binnen.

Inkomsten

€ 23.484,24

€ 1.000,00
Organisatiefonds
€ 400,00
Oranje fonds NL doet
€ 500,00
Bijdrage gemeente 100 jaar dorpsbelang
€ 6.444,86
Ondernemersfonds
€ 750,00
Bijdrage feest BHC en AC
€ 784,00
Cooperatie fonds Rabobank
€ 350,00
Oranje fonds burendag
€ 267,69
Oud papier
€ 270,00
Dorpsvlaggen
€ 2.475,00
Contributie
€ 243,00
Herhalingslessen AED
€ 6.750,00
Huur Thuis bij Thea
Vrijwillige bijdrage dorpsfeest € 1.530,20
€ 1.719,49
Rekening Courant 1-1-2019

Totaal inkomsten

Rekening Courant 31-12-2019
Rekening Courant 1-1-2019
Resultaat

€ 4.103,90

€ 4.855,14
€ 1.719,49
€ 3.135,65

€ 23.484,24
Totaal inkomsten
€ 18.629,10
Totaal uitgaven
Rekening Courant 31-12-2019 € 4.855,14

Spaarrekening

€ 2.250,00 te goed

Uitgaven

€ 18.629,10

€ 7.942,52
Kosten Finne
€ 250,00
Activiteiten
€ 315,00
Klepeltje, doarpswurk
Bloembakken met houders € 934,00
€ 272,25
Herhaling AED
€ 163,30
Kosten AED
€ 368,07
Administratiekosten
€ 219,28
Bank kosten
€ 258,10
Representatie kosten
€ 2.982,64
100 jaar dorpsbelang
€ 2.822,81
Dorpsfeest
€ 58,80
Burendag/visserijdag
€ 161,42
Ledenvergadering
€ 332,24
Koningsdag
€ 355,14
Notaris statuten
€ 378,13
Inkoop dorpsvlaggen
€ 451,49
Overige activiteiten
€ 363,91
Uitbreiding logo Finne
Totaal uitgaven

Kosten Finne

€ 3.489,00
Energie 8 maanden
Verzekering 12 maanden € 2.935,40
Gemeentelijke aanslagen € 262,32
€ 159,19
Waterschap
€ 241,92
Vitens Water
€ 598,65
KPN
ed.
€ 256,04
Brand beveiliging keuring blussers

Totaal kosten Finne 2019 € 7.942,52

Kerst, oud jaarsdag, burgemeester, slotje, Elastiek zandbak, vlaggetjes en groen om Finne

Bijlage 2
Overzicht financiën beheerscommissie

Bijlage 3

Begroting aanvraag ondernemersfonds Ferwoude
100 jarig bestaan dorpsbelang Ferwoude

Dorpsfeest

Consumpties
€ 180,00
Aankleding/promotie € 1.600,00
Huur materialen
€ 500,00
Aandenken
€ 720,00

Huur spellen
Muziek
Lunch zondag

Totaal

Totaal

€ 3.000,00

Totaal aanvraag subsidie

Koningsdag
€ 550,00
€ 500,00
€ 150,00

Oranjekoek
Aankleding
Ringsteken
Bingospel

€ 1.200,00

€ 65,00
€ 150,00
€ 250,00
€ 135,00
€ 600,00

€ 4.800,00

Werkelijke kosten
100 jarig bestaan dorpsbelang Ferwoude

Dorpsfeest

Consumpties
€ 639,00
Aankleding/promotie € 1.628,33
Huur materialen
€ 432,12
Aandenken
€ 530,59

Huur spellen
Muziek
Lunch

Totaal

Totaal

€ 3.230,04

Totaal werkelijke kosten

€ 548,00
€ 654,00
€ 719,00

€ 1.921,00

€ 5.763,52

Totaal ontvangen subsidiegelden ondernemersfonds

Koningsdag

€ 6.444,86

Oranjekoek
Aankleding
Ringsteken
Bingospel

€ 187,50
€ 62,00
€ 250,00
€ 112,98
€ 612,48

Bijlage 4
Verslag kascommissie

Bijlage 5

Ondernemersfonds 2020.

Voor dit jaar ligt er weer een pot met geld klaar. Dit geld komt vrij uit de OZB belasting van
de ondernemers uit Ferwoude. Dorpsbelang wil graag dit geld opvragen voor de investering
in een nieuwe muntautomaat in het dorpshuis. Hierbij willen we de huidige automaat
vervangen door een met meerdere betaalfuncties. Het gaat dan om een automaat waarbij er
met contant geld, pin en je smartphone betaald kan worden. Aangezien het dorpshuis nu en
in de toekomst ook meer gebruikt wordt voor niet Ferwoudsters is dit een mooie uitkomst.

Vaste kosten:



Abonnement van het up to date houden van de pinterminal is € 10 / maand
Pincontract bij de Rabobank is € 4,75 per maand / 100 transacties

Aanschaf:




Aanschaf automaat € 4767,87
Subsidie uit ondernemersfonds € 2400,00
Restant wordt betaald door dorpsbelang

