
Financieel jaarverslag 2019 en 2020, begroting 2021 
 
 
Hierbij het financieel jaarverslag over 2019 en 2020.  
Omdat de jaarvergadering vorige jaar april niet door is gegaan en we dachten dat we deze in 
het najaar konden inhalen, hebben jullie deze vorig jaar niet ontvangen. 
 
2019 
In dit jaar hebben we een klein verlies geleden. Reden hiervan ligt in het feit dat er veel 
zaken zijn georganiseerd.  
Zoals  

• Het herdenkingsconcert welke wij dat jaar hebben gesponsord. (250 euro). 
• Verschillende buurtactiviteiten welke wij financieel hebben gesteund. (Winter wine, 

Running Diner, 2 dorpswandelingen, imkervereniging de Korenbloem voor een 
Bijenhotel op Pro Persona en enkele straatfeesten) 
 

Daarnaast zijn we ook gestart met de uitgifte van de seizoenkalenders welke mooier, 
compacter en overzichtelijker zijn maar ook wel iets duurder dan de gebruikelijke flyers. 
Tevens is de jaarlijkse subsidie van de gemeente weggevallen. We gaven dit reeds in onze 
laatste jaarvergadering aan. 
Omdat de activiteiten van Burendag/NL-Doet en de Vrijwilligersdag welke door onze 
SterkWolfheze commissie zijn uitgevoerd, zijn gesubsidieerd door het Oranjefonds en 
Stichting Participatie Projecten blijft het gelukkig bij een kleine min. 
 
In het overzicht van dit jaar zien jullie ook een overzicht van het Herdenkingsconcert. 
Zoals jullie weten is dit niet door Dorpsbelang georganiseerd maar door een groep 
dorpsgenoten. Maar omdat de financiële afhandeling wel via de rekening van Dorpsbelang is 
gelopen hebben we dit ook in het verslag opgenomen. Het saldo staat nog op een rekening 
van Dorpsbelang. Zodra hiervoor door de organisatoren een goed doel is gekozen zullen we 
dit saldo overstorten. 
 
2020 
Dit is een zeer raar jaar geworden. Jaarvergadering ging niet door. Evenementen zijn niet 
georganiseerd. Maar wel verschillende “Corona acties” zoals 

• de paasei/pepernoten actie van Sterk Wolfheze 
• de extra editie van de Wolfskreet die geheel door Dorpsbelang is gefinancierd 
• de zeepjes actie door inwoners van Wolfheze. 

Ook was de kerstactiviteit anders dan anders. Hierbij hebben we extra aandacht gegeven 
aan bewoners van het Schild en Pro Persona door hen een presentje te geven. 
Ook hebben we de start van de beweegtuin op Pro Persona financieel gesteund. 
 
Daarnaast kregen we van de energiemaatschappij nog een leuke teruggave. Omdat er enkele 
jaren geen schaatsactiviteit is georganiseerd en omdat de feestweek van de 
Oranjevereniging niet door ging kregen wij te veel in rekening gebrachte energiekosten 
terug. Dorpsbelang betaalt de jaarlijkse electriciteitskosten van de 
schaatsbaan/oranjefeesten. 
 



Ook doordat we de contributie in 2020 hadden opgehoogd van 6 euro naar 7,5 euro hebben 
we een positief saldo van 738 euro gerealiseerd. 
 
Wat ons wel zorgen baart is het teruglopende ledenaantal. Deze is in 2020 gedaald met 35 
huishoudens. We willen dit jaar ons ook weer meer gaan richten op de vele nieuwe 
bewoners van ons dorp. 
 



 

 
2019 

 
2020 

 
Inkomsten Uitgaven 

 

 
Inkomsten Uitgaven 

Dorpsbelang     
 

    
Airborne   50 

 
  60 

Bestuurskosten (incl Jaarvergadering)   708 
 

  395 
Representatie   65 

 
  16 

Bankkosten   133 
 

  134 
Corona-acties     

 
  841 

Energie 77 58 
 

248 96 
Kerstactiviteiten   622 

 
  697 

SterkWolfheze 1165 690 
 

350 266 
Buurtactiviteiten   736 

 
  175 

Promotie (website/kalender)   860 
 

  314 
Opname kas     

 
100   

Contributies 2658   
 

3034   
Totaal 3900 3922 

 
3732 2994 

      Saldo -22 
  

738 
 

      Herdenkingsconcert 
     Video 130   

 
  171 

Kaartverkoop 1212   
 

    
Bedrijven 10035 12590 

 
    

Bewoners 3407   
 

    
Totaal 14784 12590 

 
0 171 

      Saldo 2194 
  

-171 
 

      
      

 
31-12-2018 31-12-2019 31-12-2020 

  Rekeningoverzicht 10429 12501 13068 
  waarvan       

  Herdenking 100 2294 2123 
  Dorpsbelang 10329 10307 11045 
  Kas 0 100 0 
    10429 12601 13168 
  

      
      Ledenaantal aantal 

    2019 369 
    2020 334 
      -35 
    

      
      
      
      



 
Begroting 2021 

   
 

Inkomsten Uitgaven 
   Dorpsbelang     
   Airborne   100 
   Bestuurskosten (incl Jaarvergadering)   400 
   Representatie   100 
   Bankkosten   150 
   Corona-acties   500 
   Energie   100 
   Kerstactiviteiten   1000 
   Sterk Wolfheze 300 700 
   Buurtactiviteiten   500 
   Promotie (website/kalender)   650 
   Eenmalige bijdrage gemeente 700   
   Contributies 3200   
    


