
Beste leden, 
 

Bij deze stuur ik u het verzoek tot het veranderen van de posten en een 
bijbehorende herbegroting. 

 
Als bestuur hebben wij gemerkt dat het soms lastig is om uitgaves onder hun 
juiste post te zetten, zeker omdat er nog wat oude gebruiken zijn die voor mij 

als onlangs aangetreden penningmeester niet meer logisch zijn. 
Om zowel het probleem van de onduidelijke posten op te lossen stel ik namens 

het bestuur de onderstaande postenwijziging voor. 
 
Concreet betekent dit de naamswijzigingen van posten: 

534   van “Automatisering” naar “Digitalisering” 
541   van “Consumpties vergaderingen” naar “Consumpties” 

 
Verder betekent dit de inhoudelijke veranderingen van de posten: 
511  “Bestuursonkosten”; waar nu niet meer consumpties voor 

vergaderingen onder vallen maar alleen beleidsweekenden, bestuursuitjes 
en afscheidscadeaus. 

541  “Consumpties (vergaderingen)”; waar nu al het eten onder valt, 
zoals eten voor vergaderingen met externen, snacks voor op kantoor, 

drinken en de vergoeding van €4,- per bestuurslid als er besteld wordt. 
590  “Onkostenvergoeding”; hier vallen alle vergoedingen van onkosten 

(lees: reiskosten) voor bestuursleden onder, niet alleen de vergoedingen 

voor “koepel” ofwel “extern”1. 
Daarnaast is post 522 “Cursussen” toegespitst op “WijWonen-gerelateerde” 

cursussen, en is post 512 “Representatie” verduidelijkt naar “uitstraling van de 
bestuursleden” met als voorbeelden pakken en stropdassen. Ook is een 
opmerking geplaatst die bij twijfel items voor zowel promotie als 

bestuursledenwerving onder pormotie komt te vallen. 
 

Omdat kostenposten verschoven zijn, met name vanuit ‘Bestuursonkosten’ naar 
‘Consumpties’, zijn de bedragen die voor deze posten begroot zijn niet meer 
kloppend. Op de volgende pagina is deze herbegroting benaderd en toegelicht. 

 
Tot slot wil ik u meegeven dat deze postenwijziging en herbegroting alleen 

bepaalde kostenposten van formele post verschuift, met een bijbehorende 
herbegroting. Onder de streep blijft de begroting dus dezelfde omvang hebben 
en blijven de kosten in feite gelijk. Er is dus geen sprake van een verhoging van 

budgetten of andere echt inhoudelijke wijzigingen. Wij verwachtten dus niet dat 
dit veel weerstand oplevert, omdat deze ‘herbegroting’ alleen gedaan wordt voor 

de interne organisatie van het bestuur. 
 
Als u nog opmerkingen heeft zie ik deze graag tegemoet. Nog veel succes en 

sterkte toegewenst in deze tijden, en tot op de ALV. 
 

Met vriendelijke groet, 
Olivier van Warmerdam 
Penningmeester van WijWonen  

 
1 Dit stond nergens direct zo vermeldt, maar in de postbeschrijvingen werden alleen 

uitgaven voor “koepel” genoemd. 



Benadering verschuiving kostenposten 
Zoals eerder genoemd brengt de her invulling van posten ook een financiële 
verschuiving met zich mee. Op deze pagina zal ik hier een benadering geven van 

de effecten van de voorgestelde veranderingen. 
 
Er zijn drie posten die van inhoud veranderd zijn: post 511 “Bestuursonkosten”, 

post 541 “Consumpties” en post 590 “Onkostenvergoeding”. Omdat de 
onkostenvergoeding nog nooit op deze manier afzonderlijk bijgehouden is, zijn 

deze kosten slecht in te schatten en zal deze post niet herbegroot worden. Wel 
zal ik nieuwe uitgaven onder “Consumpties” schatten en weghalen uit 
“Bestuursonkosten”. 

 
Bestuursonkosten is als volgt opgebouwd: 2 maal €1.250,- voor 

beleidsweekenden, 10 maal €180,- voor bestuursuitjes en 8 maal €40,- voor 
afscheidscadeaus. Dit maakt samen de begrootte €4.620,-. Het bestuur heeft 
eerder besloten de vergoeding voor het bestellen van eten van €4,- per persoon 

zolang er geen gebruik gemaakt kan worden van de keuken te compenseren 
door een vermindering van de bestuursuitjes dit jaar. 

Verder gaan wij ervan uit dat er 2 vergaderingen in een maand zijn waarin eten 
besteld wordt, en het niet mogen gebruiken van de keuken voor zeker een half 
jaar gaat duren. Dit geeft een minimum van 12 vergaderingen met 7 

bestuursleden. Totaal maakt dit 12 maal €28,-, ofwel €336,-. 
 

Omdat het geschatte half jaar ook een stuk langer kan duren, maar er ook 
sprake is van een crisis waardoor het bestuur op dit moment niet fysiek samen 
komt, is gekozen om dit bedrag omhoog af te ronden naar 2 bestuursuitjes, 

ofwel €360,-. 
 

De nieuwe post 511 bedraagt dus €4.260,-; 

en post 541 bedraagt €1.360,- in plaats van €1.000,-. 
 
 

In het bijgevoegde Excel-bestand zijn de posten en hun (gewijzigde) namen, 
samen met de (nieuwe) definities, budgetten, voorbeelden en opbouw van de 
bedragen weergegeven. 

Als dit bestand, en daarmee dus ook de voorgestelde wijzigingen, akkoord is, zal 
het bestuur deze als leidend beschouwen met betrekking tot de 

postomschrijvingen en de bedragen. 


