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Notitie d.d. 10 november 2022                    Bijlage 3 

Aan : Leden Coöperatieve Vereniging Dieren-West u.a. 

Van : Bestuur 

Inzake : Begroting 2023 

 
 

Begroting 2023 in € 
1. De onderstaande begroting van Coöperatieve Vereniging Dieren-West u.a. voor 2023. De vergelijkende cijfers over 2022 zijn laag doordat in de 

eerste helft van 2022 het aantal activiteiten nog beperkt was. 
2. De begroting voor 2023 bevat tevens de cijfers voor de Werkgroep Duurzaam Dieren-West (WDDW).  
3. Deze begroting is opgesteld, rekening houdend met het toekennen van een subsidie door de gemeente Rheden voor de activiteiten  in het kader van 

de energietransitie – zie punt n. van de toelichting. Indien daarvoor geen subsidie van de gemeente valt te verwachten, zal in de voorjaarsvergade-
ring van 2023 een aangepaste begroting worden gepresenteerd. Tot het moment waarop duidelijk ontstaat over de hoogte van de t e ontvangen sub-
sidie zal het bestuur geen verplichtingen aangaan die kunnen leiden tot een begrotingstekort. 

4. Deze begroting is opgesteld op basis van artikel 15, lid 7 van de Statuten.  

Uitgaven Inkomsten 

Omschrijving Begroting 
2022 

Uitg. 2022 
t/m sept. 

Begroting 
2023 

Toel. Omschrijving Begroting 
2022 

Ontv. 2022 
t/m sept. 

Begroting 
2023 

Toel. 

Goede Buur incl. bezorgen 3.200 412 1.500 a. Banksaldo ultimo ‘21/’22 4.100  3.250 k. 

Wijkavonden 2.500 886 1.050 b. Subsidie gem. Rheden 5.000 3.000 150 l. 

Sprekers wijkavonden 500 0 600 c. Subsidie WDDW 0 0 0 m. 

Wijkinitiatieven 400 0 200 d.      

Spreekuur 0 0 700 e.      

Vergaderkosten 1.200 112 150 f.      

Kosten website 500 120 250 g.      

Kosten coöperatie  400 0 200 h.      

Reiskosten 250 0 200 i.      

Bankkosten 150 116 150 j. Begroot tekort   1.600 n. 

Totaal 9.100 1.646 5.000   9.100 3.000 5.000  

 
 

Toelichting 

a. Begroot zijn 4 edities. De kosten betreffen druk- en bezorgkosten. 

b. Begroot zijn 3 avonden. De kosten hebben betrekking op zaalhuur en consumpties.  

c. Kosten voor externe sprekers inclusief reiskosten. 

d. Kosten voor bestaande initiatieven zoals bijenlint en schoonmaakacties en te ontwikkelen nieuwe te stimuleren.  

e. Kosten voor huur van zaalruimte voor 10 spreekuren inclusief consumpties  

f. Huur van vergaderfaciliteiten inclusief consumpties. 
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Toelichting - vervolg 

g. Kosten voor hosting, apps en beheer.  

h. Kosten voor kantoorartikelen, attenties sprekers en andere kleine uitgaven.  

i. Vergoeding reiskosten voor overleg met gemeente en andere externe partijen. 

j. Kosten rekening-courant Triodos Bank. 

k. Geraamd saldo bij Triodos Bank per 31 december 2022. 

l. Aangevraagde subsidie bij de gemeente Rheden voor activiteiten in het kader van inwonersinitiatieven.  

 Voor de kosten van de Werkgroep Duurzaam Dieren-West WDDW) moet nog subsidie worden aangevraagd. 

m. Ad k. en l.: de raming van de aan te vragen subsidies is erop gericht dat het vormen van eigen vermogen of reserves wordt voorkomen op basis 
van door de gemeente ter beschikking gestelde gelden. 

n. Het geraamde tekort over 2023 is afhankelijk van de voor WDDW te ontvangen subsidie. Als meer dan € 1.600 subsidie wordt ontvangen slaat het 
geraamde tekort om in een overschot. 

 


