BIJLAGE 3
Wijkvereniging Merenwijk

Financiële verantwoording 2019

INKOMSTEN
De Wijkvereniging Merenwijk heeft van de gemeente Leiden voor 2019 een subsidie toegekend gekregen van € 11.959,48.
De inkomsten voor het SummerZijl evenement zijn € 5.645,- (zie punt 7).
Uit de eigen middelen is voor de Merenwijk Agenda in 2019 € 2.986,60 toegevoegd. Dit geschiedde volgens de afspraak uit 2018
om de bestemming van € 4.000,- te wijzigen in het ontwikkelen van een digitale Agenda in plaats van een (papieren)
Wijkkompas. (zie punt 9)
Totale inkomsten zijn € 20.591.08
UITGAVEN
De uitgaven in totaal zijn: € 17.959,37. Dit houdt een overschot in van € 2.631,71.
De uitgaven aan de vereniging zoals ALV en bestuurskosten omvatten € 5.881,79.
Bank- en abonnementskosten voor de website zijn € 955.85. De ALV € 1.094,24. De vergaderkosten van het bestuur besloegen
€ 2.460,80 (Libertas en notuliste). De PR voor de vereniging (foto’s website, flyers en balpennen) € 957,90. De attenties
vrijwilligers € 413,-.
De uitgaven voor activiteiten over het jaar 2019 bedroegen € 6.095,50 naast de onkosten voor Summer Zijl 14 juli. Deze zijn als
volgt verdeeld over:
1.

24 edities van de Merenwijk Agenda ad € 2.880,-.

2.

het voedselbos ad € 1.250,-. Dit bedrag is toegekend voor de opbouw van het plantenassortiment (begroot € 600,-).

3.

culturele activiteiten ad € 941,34, zoals de integratie bijeenkomst op 15 juni in samenwerking met verschillende
organisaties, het nieuwjaarsconcert, de BplusC en de verenigingenmarkt Kopermolen.

4.

Vergaderkosten werkgroep Centrum & Kopermolen ad € 219,30.

5.

werkgroep zwerfvuil. Zij besteedden aan 3 bijeenkomsten “Opschonen van de Merenwijk - rondom de Kopermolen en
Slaaghwijk” € 576,40.

6.

een deel van de subsidie van de gemeente Leiden ad € 255,64 is overgemaakt aan de buurtvereniging de Zegges. De
stichting bestond eerder dan de WV-Merenwijk.

7.

Aan de SummerZijl bijeenkomst op 14 juli heeft de Wijkvereniging € 337,08 bijgedragen. Inkomsten ad € 5.645,- zijn
verkregen van de Gemeente Leiden € 2.330,-, van Stichting WOZ € 1.300,-, van Fonds 1818 € 1.200,-, van de Rabobank
Leiden € 400,-, van Huurmaat € 200,-, van de Gamma € 100,-, van AH Kopermolen € 100,- en een individuele bijdrage
van € 15,-.
De uitgaven voor de 14 juli waren € 5.982,08 voor onder andere het circus Miloco, Partyverhuur Meerpaal,
Parasolverhuur en Verhuur Leiden, Stichting Openluchttheater Leidse Hout voor de podia en -overkapping. De Bands:
Old Rhine Jazz Band, Viswijvenkoor, Lignum Leiden (klarinet ensemble), Dansorkest 7-2-7. De BBQ en salades zijn door
de Power Vaders van Huis van de buurt Op Eigen Wieken gemaakt, het Pizza bakken, de ijscokar en het technisch
handenarbeid voor jongeren van Petra Ory.
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Balansposten
8.

Het saldo op de bankrekening per 31 december 2019 bedraagt € 7.457,18.

9.

De reserve ad € 4.000,- is eind 2018 voor de ontwikkeling van de Merenwijk Agenda ingezet. De kosten zijn als volgt te
specificeren:
de opstart ad € 653.40, 3 edities in 2018 ad € 360,-, € 2.880,- voor 24 edities in 2019 en visitekaartjes ad 100,37 is
€ 3.993,77

10. Volgens de gemeente Leiden kan er een reserve van € 5.000,- worden aangehouden. De afwikkeling volgt in nader
overleg.

Leiden, 7 januari 2020
Marjolein Cancrinus, administrateur WV-Merenwijk
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