
Post Titel Definitie Nieuwe Begroting 2020 Voorbeelden Opbouw bedrag (richtlijn maar niet bindend)

510 Bestuursvergoedingen Bestuurs- en aspirantenvergoedingen 21.750,00€                             - 8 bestuursleden €250,- voor 10maanden + 3 bestuursleden x€250,- voor 1 maand (zomer)
4 aspiranten €125,- voor 1 maand

511 Bestuursonkosten Beleidsweekenden, bestuursuitjes & afscheidcadeau's 4.260,00€                               - 2 Beleidsweekenden van €1.250,-
10 Bestuursuitjes van €180,-
8 Afscheidscadeaus vertrekkende bestuursliden van €40,-

512 Representatie Hetgeen bedoeld voor het verbeteren van de uitstraling van de bestuursleden 1.350,00€                               Pakvergoeding, stropdassen, etc. 9 Pakvergoedingen €150,-
513 Werving Bestuursleden* Het geld dat wordt uitgegeven om nieuwe bestuursleden te werven 1.000,00€                               Posters, flyers, interesselunch, etc. -

530 Huur ruimten Huur van de kapel, Papenstraat 20W 1.200,00€                               - 12xperjaara€100,-
532 Kantoorartikelen Alle (kleine)  kantoorartikelen die gekocht worden 250,00€                                  Papier, inkt, mappen, snelhechters, etc. -
534 Digitalisering Kosten gemaakt voor digitalisering en digitale programma's 2.500,00€                               Digitale accounts en programma's -
535 Inventaris Alle (grote) spullen die gekocht worden voor het kantoor 2.200,00€                               Stoelen, banken, tafels, planten, heaters, verlichting, beamer, etc. Inkoopopslagkasten,soundsysteem,verwarming/heaters,verlichting,koffieapparaat,beamer,tafels

541 Consumpties Al het eten voor vergaderingen en anderen activiteiten op kantoor
 - Hieronder valt ook de €4 vergoeding voor bestellen

1.360,00€                                ALV, senaatsvergadering, LO, adviesraad, en eventuele lunches.
Ook vergoeding voor het bestellen van eten. 

-
8 bestuursleden €4 per maaltijd per 2 weken (vergadering) per 10 maanden

542 Promotie & PR* Kosten voor de naamsbekendheid en promotie van de vereniging 5.000,00€                               Kosten infoweek, posters, (nieuwe) gadgets, etc. -
544 Ondersteuning BC's Kosten uitgegeven aan BC's en de BC leden 2.500,00€                               Cursussen, Uitjes, Lunchmeetings, Borrels, Cadeautjes, etc. -
545 Ondersteuning Complexen Kosten uitgegeven aan complex-specifieke activiteiten 2.700,00€                               Ideeënwedstrijd, Prijzen voor ênquetes, etc. -

552 Cursussen Geld voor WijWonen-gerelateerde cursussen voor bestuursleden (of aspiranten) 3.000,00€                               Overlegwet, Servicekosten, AdobePhotoshop,teambonding, etc. -
553 Externe Bijstand Gemaakte kosten voor externe bijstand; advocaatskosten 1.000,00€                               Advocaatkosten (nu energiebelasting; gedeeld met andere HO's) -

590 Onkostenvergoeding Reiskosten van bestuursleden (en aspiranten) 600,00€                                  Kosten voor bijvoorbeeld een bestuurlijk overleg of themabijeenkomst -
591 Extern Advies Inhuur externe adviseur(s) voor kortere tijd (incidenteel) 5.000,00€                               Financieel of juridische adviseurs -
592 Ondersteuningorganisatie Koepel Extern advies op Koepel niveau voor langere tijd 6.000,00€                               Een standaard adviseur (gedeeld met andere HO's) -
593 Ondersteuningsorganisatie Lokaal Extern advies op lokaal niveau voor langere tijd 9.000,00€                               StadeAdvies (Jiska) en onze senaat StadeAdvies (Jiska) voor +/-100 uur per jaar

570 Bankkosten Transactie kosten 300,00€                                  - -
572 Verzekeringen Alle verzekereingen 300,00€                                  Inboedelverzekering -
573 Boekhouding Boekhoud kosten 800,00€                                  - -

800 Onvoorziene kosten Onvoorziene incidentele kosten 1.000,00€                               - -

73.070,00€                             

* Opmerking Deze posten lijken erg op elkaar, en daarom nog een extra onderscheiding.
Een banner ter promotie van de vereniging valt onder 542 en voor het werven van 
bestuursleden valt onder 513.
Een banner met beide valt onder de post die de hoofdreden van het aanschaffen het beste 
dekt; vaak is dit 542 omdat
werving van nieuwe bestuursleden ook onder pormotie valt.
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