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Wat hebben we gedaan in 2020?
Door de beperkingen in verband met de corona pandemie hebben lang niet alle 
activiteiten (volledig) plaats kunnen vinden en waren er beperkte mogelijkheden 
voor verhuur. Wat we wel hebben gedaan aan activiteiten zoals, 
wijkduurzaamheidsfestival, beperkte verhuur en de Wijkwijs kostten in 2020

€ 17.780
Wat hebben we moeten doen?
Ondanks de maatregelen liepen de vaste kosten gewoon door; gebouwhuur en -
onderhoud, administratie en vaste lasten kostten in 2020 € 35.843 

Hoe hebben we dat gefinancierd?
Verhuur gebouw en fietsenstalling, subsidies en advertenties € 45.354

Wat is het resultaat?
Tekort over 2020 door o.a. teruggelopen verhuuropbrengsten €   8.269





Door de beperkende maatregelen in 2020 konden veel vaste maar ook geplande activiteiten niet doorgaan. Met
de geldende regels hebben we als bewonersorganisatie toch o.a. het duurzaamheids-/wijkfestival door kunnen 
laten gaan en in zeer beperkte mate de vaste activiteiten voor de buurtbewoners. Veel inkomsten vielen echter 
weg (zaalverhuur) terwijl de vaste lasten (zaalhuur, en vaste (energie)lasten) doorliepen. In 2020 zijn ook een
aantal activiteiten niet doorgegaan waarvoor subsidie was aangevraagd. In het financiële overzicht is daarom
rekening gehouden met het feit dat er een terugbetaling plaats zal moeten vinden van €2.500,- van de ontvangen 
activiteitensubsidie.

Subsidie Uitgaven
Duurzaamheid en duurzaamheidfestival /incl. lezingen    €  7.715,- €  5.235,-
Overige activiteiten €  2.307,- €  2.200,-
Totaal €10.022,- €  7.435,- :verschil €  2.587,-



Wat willen we doen in 2021?
• (nieuwe) activiteiten, duurzaamheid in en om het huis,

zaalverhuur, Wijkwijs, reservering vloervervanging € 38.910

Wat moeten we doen?
• gebouwonderhoud, administratie en vaste lasten € 21.825 

Hoe betalen we dat?
• Verhuur gebouw en fietsenstalling, subsidies en advertenties € 53.285

Wat verwachten we als uitkomst?
• Tekort door minder inkomsten zaalverhuur i.v.m. maatregelen €  -7.450 



2021:

opnieuw activiteiten i.h.k.v. duurzaamheid

Wijkwijs weer 5x per jaar

NL Doet activiteit

Buurthuisfunctie



2020 2021

InkomstenSubsidies 22.250 27.154

Activiteiten 3.125 3.431

Fietsenstalling 5.571 6.100

Advertenties 6.081 6.100

Verhuur zalen 8.328 10.500

45.354 53.285

UitgavenHuisvesting 23.840 21.825

Communicatie 11.880 14.495

Organisatie en vrijwilligers 12.846 16.950

Activiteiten en werkgroepen 5.058 7.465

53.623 60.735

Saldo -8.269 -7.450




