
Begroting totaal 2018  Stichting FNG 

begroting spec

2018

BATEN

10  Contributie 0,00

20  Subsidie 84.600,00

30  Giften 150,00

40  Rente 50,00

Totaal baten 84.800,00

LASTEN

10 Bestuurskosten 5.560,00

10.1 Vergaderingen 950,00

10.2 Reiskosten 3.000,00

10.3 Telefoon 840,00

10.4 Aansprakelijkheidsverzekering 770,00

20 Organisatiekosten 10.550,00

20.1 Drukwerk en porto 1.200,00

20.2 Website en telefoon 1.300,00

20.3 Vergaderingen/ALV 450,00

20.4 Administratie/secretariaat 5.950,00

20.5 Kantoorbenodigdheden 850,00

20.6 Representatie 800,00

30  Kosten lotgenotenbijeenkomsten 6.600,00

30.1 Reguliere en regionale bijeenkomsten 6.400,00

30.2 Vrijwilligers 200,00

40 Kosten evenementen 48.700,00

40.1 Familiebijeenkomst 3.750,00

40.2 December herdenking 4.750,00

40.3 Drenthe 3.000,00

40.4 Slagharen 6.500,00

40.5 Lichtjesavond 8.700,00

40.6 Naamplaatjesdag 7.000,00

40.7 DHG 15.000,00

50  Bijzondere kosten 10.800,00

50.1 Cocon 5.000,00

50.2 Verzenden 3.100,00

50.3 Reiskosten 700,00

50.4 Muur energie 400,00

50.5 Muur verzekering 400,00

50.6 Muur onderhoud 1.200,00

60 Overig

60.1 Onvoorzien 2.590,00 2.590,00

Totaal lasten 84.800,00 84.800,00



Toelichting op de begroting 2018 van de Stichting FNG

De Begroting 2018 bestaat uit de volgende onderdelen:

a.  Het totaal van de na de "fusie" op te heffen oude verenigingen VOVK en VVRS en de stichting LOvNG.

b. De activiteiten die vallen onder de Stichting Herdenken Geweldslachtoffers

te weten:  De Muur  en DAG Herdenken, alsmede Lichtjesavond en Naamplaatjesdag, beide bij de Muur.

De begroting is een optelsom van de begrotingen van de oude verenigingen en stichtingen, 

waar nodig gecorrigeerd voor dubbeltellingen.

De begroting gaat uit van het vervallen van contributie bij de FNG, iets wat nog wel bij 

de VOVK van toepassing was.

Het gevraagde subsidie bestaat uit het totaal van de lasten, verminderd met de baten. 

De lasten volgen de opzet van eerdere aanvragen met name van de VOVK, waar nodig aangevuld.

In de begroting wordt  een bedrag opgenomen van € 5.000,-- voor uitbesteding van het secretariaat.

De begrotingspost hiervoor is 20.4 Administratie/secretariaat.

Extra baten,  uit hoofde van royalties verkregen uit de verkoop van het boek Een schaduw levenslang, 

kunnen in 2019 worden voorzien.

Royalties verkregen uit verkoop van het boek  Noem mijn naam worden overeenkomstig behandeld.

In verband met het nog niet afgerond zijn van de samenwerking zijn in 2018 een aantal posten 

opgenomen waarvan contracten nog niet konden worden opgezegd.

Met name de bestaande websites betekenen dubbele kosten.

In de loop van 2018 worden deze tot één website omgebouwd. Met dus lagere kosten in 2019.

Het oude VOVK blad COCON is in 2018 voor de federatie het blad voor iedereen geworden;

hogere oplage en meer kosten van verspreiding zijn inhaerent hieraan.

Nagegaan wordt nog hoe de kosten kunnen worden gedrukt,

bijvoorbeeld door lotgenoten, niet de derden, die het blad ook lezen, een digitale versie te sturen.

Het bestuur van de Stichting  is gaarne bereid de onderhavige begroting nader toe te lichten.


