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Algemeen 
 
Algemeen Bestuur 
In het algemene deel worden bestuursleden genoemd. Bij 2 bestuursleden is een 
fout in de tekst geslopen. In het Algemeen Bestuur (platformvoorzitters) staat bij 
mevrouw M. Bovens na de gemeente Stein ook de naam van Deurne. Dit is niet 
correct. Na de naam van de heer R. de Lange staat na de naam van de gemeente 
Assen ook nog Zwolle genoemd, dat is niet correct. 
 
Exploitatieresultaat 2019 
Het exploitatieresultaat van de jaarrekening over 2019 laat een negatief resultaat 
zien van € 99.808,-. Dat is € 10.808,- meer dan begroot.   
 
Baten 
 
Contributie opbrengsten 
De contributie-opbrengsten zijn in 2019 € 710,- lager dan begroot. 
De contributie-opbrengst 2019 is € 79.598,- lager dan de opbrengst in 2019. 
Aangezien de contributieregeling gelijk was als in 2018, is deze lagere 
contributieopbrengst het gevolg van het lagere ledental en het gegeven dat een 
aantal leden forse aanpassingen in hun applicatie landschap hebben aangebracht 
ten nadele van PinkRoccade wat per saldo lagere in rekening gebrachte 
huurbedragen met zich meebracht.  
 
Overige opbrengsten 
De overige opbrengsten bestaan alleen uit rente en zijn zijn € 283,- lager dan 
begroot. 
 
Lasten 

- Secretariaat: de kosten zijn € 6.059,- lager dan begroot.  
Redenen zijn dat minder uren in rekening zijn gebracht dan begroot. 

- GV-website: de kosten zijn € 2.898,- lager dan begroot. 
Er is minder aan onderhoud van de website in rekening gebracht.  

- ALV: de kosten zijn € 3.667,- lager dan begroot.  
Door mee te liften met de klantendag van PinkRoccade scheelde dat in de 
kosten. 

- Bestuur: de kosten zijn € 3.766,- lager dan begroot.  
- Platformen en Productgroepen: van de GV-Platformen zijn de kosten  

€ 22.152,- hoger dan begroot.  
Specifiek voor het Platform Publiekszaken is door de GV in 2019 een bijdrage 
van € 18.500,- verleend voor het uitbrengen van het blad iBurgerzaken bij het 
5-jarig jublileum. 

- Accountantskosten: de accountantskosten zijn ondanks een lichte stijging  
€ 210,- lager dan begroot.  

- Overige kosten: de overige kosten zijn € 4.253,- hoger dan begroot. Overige 
kosten zijn de gemaakte kosten voor de bankrekeningen, boekhoudsoftware, 
cadeaubonnen, bloemen, verzekeringen e.d 
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Exploitatieresultaat 2019: 
 
Het exploitatieresultaat over 2019 bedraagt € 99.808,- negatief. Wij stellen voor het 
resultaat van 2019 ten laste te brengen van het eigen vermogen, dat daarmee 
uitkomt op € 462.7329,-.  
 
Voorstel: 

1. Instemmen met de voorgelegde jaarrekening. 
2. Het exploitatieresultaat van 2019 ten laste brengen van het eigen vermogen. 


