Toelichting Begroting Vereniging Ugchelens Belang 2019
Ook voor 2019 moeten we rekenen op een verlies. De diverse posten worden hier toegelicht.
Het dorpshuis
In overleg met de vertrouwenscommissie is besloten om de investeringen die de nieuwe exploitant moest
doen te compenseren met een korting op de huurprijs voor het jaar 2019. Er is een nieuw contract
opgesteld, waarbij de exploitant wel de kosten voor gas, elektra en water op zich neemt.
De reserve voor groot onderhoud zal dit jaar worden aangesproken om de al geconstateerde lekkage van het
dak met spoed te verhelpen en dat deel van het dak zal opnieuw bekleed worden om meer schade te
voorkomen.
Er is sprake van meer achterstallig onderhoud, daarvoor wordt € 10.000 uitgetrokken.
De oude inboedel / koffieapparaat wordt verkocht, verwachte opbrengst € 2.540.
De inkomsten van de vereniging
De bijdrage vanuit de contributie wordt gesteld op € 13.000.
De teruggaaf energiebelasting voor één jaar wordt geschat op € 3.000.
Soos 55+ , Het JUB (Jeugd Ugchelens Belang), ReparatieCafé en Het Jeugdhonk
De Soos 55+ en het JUB hopen dit jaar op gelijke inkomsten en uitgaven. Zij zien dit jaar uit naar een extra
koersbalmat.
Het ReparatieCafé verwacht een klein tekort. De subsidie die in 2018 is ontvangen is o.a bestemd om dit
tekort te compenseren.
Stimenz heeft ook voor dit jaar een bijdrage van € 300 voor het Jeugdhonk ingebracht.
Back to the future
Dit was een eenmalige activiteit dat in 2019 niet terug komt.
Dorpsdagen
Er zijn te weinig gegevens bekend over inkomsten en uitgaven zodat dit evenement niet in de begroting is
opgenomen. Aan de leden of we dit moeten faciliteren of ook het ondernemersrisico moeten dragen.
Organisatiekosten
Dit betreft de kosten voor bijeenkomsten van het bestuur en commissies, het houden van de
ledenvergaderingen, de nieuwjaarsreceptie en de kosten van verzekeringen.
Vrijwilligerskosten
In 2018 zijn er extra vergoedingen gegeven aan vrijwilligers die hebben geholpen om het dorpshuis , zonder
exploitant, gebruiksklaar te houden. Dat is in 2019 niet meer van toepassing.
Afschrijvingsreserve
Het bestuur vraagt toestemming om de afschrijvingsreserve voor de renovatie, welke voorheen aan de
exploitatie werd toebedeeld, voortaan aan de reserve voor groot onderhoud te mogen toevoegen.
Voorheen werd er per jaar € 2.882 gereserveerd. In de jaarrekening van 2018 is dat bedrag reeds aangepast
naar het bedrag van afschrijving renovatie € 15.525.
ANBI status
De vereniging is bezig met voorbereidingen om de ANBI status aan te vragen. De verwachte(positieve)
financiële resultaten bij toekenning zijn niet in deze begroting meegenomen.
In totaal hoopt de vereniging het verlies over 2019 beperkt te houden tot € 6.535.

