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Algemeen 
 
De jaarrekening over 2018 laat een positief exploitatieresultaat zien van € 1.905,-.  
 
Baten 
De contributie-opbrengsten zijn in 2018 € 12.388,- hoger dan begroot. 
De contributie-opbrengst 2018 is  € 5.275,- hoger dan de opbrengst in 2017. 
Aangezien de contributieregeling gelijk was als in 2017, is deze hogere 
contributieopbrengst het gevolg van hogere door PinkRoccade in rekening gebrachte 
huurbedragen. Een stijging van 2,9%. 
Verder was de begroting niet geheel in lijn met het resultaat van 2017. 
 
Overige opbrengsten 
De overige opbrengsten zijn € 12.695,- lager dan begroot. 
De professionaliseringsbijdrage van PinkRoccade is verlaagd van € 25.000,- naar € 
12.500,- en zal vanaf 2019 niet langer bestaan en verder is de rente € 195,- lager 
dan begroot. 
 
Lasten 
De secretariaatskosten zijn € 22.633,- lager dan begroot.  
Redenen zijn dat minder uren in rekening zijn gebracht dan begroot. 
De kosten GV-Website zijn € 1.738,- hoger dan begroot.  
Kosten ALV zijn € 2.234,- lager dan begroot.  
De bestuurskosten zijn € 725,- lager dan begroot.  
Kosten platformen en productgroepen.  
Van de GV-Platformen zijn de kosten € 24.079,- hoger dan begroot.  
Specifiek voor het Platform Publiekszaken is in 2018 een bijdrage van de GV 
verleend voor verbetering van het proces “Verhuizing” bij gemeenten. Ruim 180 
deelnemers aan de 8 gehouden #LSG18-workshops. 
Accountantskosten. 
De accountantskosten zijn gelijk aan de kosten van 2017 en € 701,- lager dan 
begroot.  
Overige kosten. Dit zijn de gemaakte kosten voor de bankrekeningen,  
boekhoudsoftware, cadeaubonnen, bloemen, verzekeringen e.d.  
Kosten zijn € 2.236,- lager dan begroot. 
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Exploitatieresultaat 2018: 
 
Het exploitatieresultaat over 2018 bedraagt € 1.905,- positief. Wij stellen voor het 
resultaat van 2018 ten gunste te brengen van het eigen vermogen, dat daarmee 
uitkomt op € 562.539,-.  
 
Voorstel: 

1. Instemmen met de voorgelegde jaarrekening. 
2. Het exploitatieresultaat van 2018 ten gunste brengen van het eigen vermogen. 


