Herverdeling reserveringen
Naam reservering
Reservering debiteuren
Reservering afdelingen
Reservering bijzonder activiteiten
Reservering UV enveloppen
Reservering computer e.d.
Reservering folders
Annuleringsreservering
Reservering huurverhoging
Reservering waarneemmateriaal
Reservering inboedel
Reservering interne relaties
Reservering duurzame aanschaf kampen
Reservering Bert van Sprang
Reservering Kampwinst
Huidige status reserveringen

Bedrag
€
722,14
€ 2.637,24
€ 2.901,64
€
911,00
€ 1.867,36
€
850,00
€ 8.830,52
€
928,96
€ 2.333,10
€
700,00
€ 1.200,00
€
100,00
€ 10.000,00
€
0,00

Uitleg reserveringen en toelichting wijzigingen.
•
•

•
•

•

•
•
•

•

Reservering debiteuren (€722,14,-): Onduidelijk wat de functie hiervan is. Volgens Rianne
moet dit al afgeschreven zijn.
Reservering afdelingen (€2637,24,-): Als een afdeling wordt opgeven, dan gaat het
resterende geld van deze afdeling in deze reservering. Dit geld kan later gebruikt worden om
een nieuwe afdeling op te richten. Er is besloten om deze reservering terug te brengen naar
€500,- dit is voldoende om twee afdelingen op te richten.
Reservering bijzondere activiteiten (€2901,64): Pot met geld om bijzondere (eenmalige)
activiteiten mee te organiseren. Deze reservering is goed en hoeft niet aangepast te worden.
Reservering UV enveloppen (€911,00): Deze reservering is bedoeld om de aanschaf van
nieuwe enveloppen te verdelen over meerdere fiscale jaren. Het idee is erg goed, maar
minder relevant aangezien de kosten per keer bestellen lager zijn en er dus niet per sé in bulk
besteld hoeft te worden. Het plan is om deze reservering samen te voegen met de
reservering folders.
Reservering folders (€850,-): Deze reservering heeft hetzelfde doel als de reservering UV
enveloppen maar dan voor folders. Voor de UV enveloppen is in principe geen reservering
voor nodig. Voor folders en ander promotiemateriaal is het welhandig om dit te houden. Het
voorstel is om de reservering UV enveloppen en folders samen te voegen tot een reservering
drukwerk. Dit kan gebruikt worden om grotere projecten te ondersteunen.
Reservering Computer (€1867,36,-): Deze reservering is bedoeld voor het aanschaffen van
nieuwe beamers en het onderhouden van de LBM computer. Kan iets naar beneden.
Reservering kampzekerheid (€8830,52,-): Werkt als annuleringsverzekering voor kampen.
€8000,-is een goed bedrag en kan eventueel verhoogd worden.
Reservering huurverhoging (€928,96,-): Deze reservering is bedoeld om een eventuele
huurverhoging van de opslag te dekken. De huur van de opslag is nu ongeveer €400,- per
jaar. De huur voor Sonnenborgh is ongeveer €200,- per jaar. De reservering kan dus iets
verlaagd worden.
Reservering waarneem materiaal (€2333,10,-): Deze reservering is bedoeld om nieuw
waarneem materiaal aan te schaffen. Met het huidige bedrag kunnen leuke dingen gedaan
worden. Er zijn momenteel geen concrete ideeën. Het is echter wel verstandig om te houden
als de WaCo weer actief wordt.
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Reservering Inboedel (€700,-): Een inboedelverzekering is erg prijzig. De JWG heeft hier dus
zelf een reserve voor opgesteld. Deze kan verhoogd worden naar €1500,- aangezien de
opslag best vol begint te raken.
Reservering interne relaties (€1200,-): Deze reservering is bedoeld om JWG activiteiten te
organiseren. Als een JWG activiteit wordt afgelast dan gaat het hiervoor gereserveerde geld
in deze reservering zodat hier later een leuke activiteit mee georganiseerd kan worden. Deze
reservering hoeft niet verhoogd te worden.
Reservering duurzame aanschaf kampen (€100,-): Een reservering hiervoor is waarschijnlijk
niet nodig, aangezien uitgaven van de kampgroep niet enorm hoog en wel redelijk consistent
zijn. Deze reservering kan dus worden opgeheven.
Reservering kampwinst (€0,-): Deze reservering is bedoeld om kampwinst terug te laten
vloeien in de kampen. Dit zorgt ervoor dat de structurele winst die kampen aan het maken
zijn minder kunnen worden. De reservering wordt in de loop der tijd aangevuld.
Reservering Bert van Sprang (€10000,-): Deze reservering is tot stand gebracht met de erfenis
van de oprichter van de JWG, Bert van Sprang. Hij is bedoeld om de JWG te dienen in tijd van
nood. Hij zal tot die tijd ook niet aangeraakt worden.
Eventueel kan hij gebruikt worden om te beleggen.
Reservering HB Beleidsweekend: Elke 3 jaar stelt het HB nieuw beleid op. Om niet elke paar
jaar daar veel geld aan uit te geven, komt er een nieuwe reservering die dit bekostigt.

Naam reservering
Debiteuren
Afdelingen
Bijzondere activiteiten
UV enveloppen
Computer e.d.
Folders
Kamp annulering
Kampzekerheid
Huurverhoging
Waarneemmateriaal
Inboedel
Interne relaties
Duurzame aanschaf kampen
Bert van Sprang
Drukwerk
HB Beleidsweekend
Geld over: 2231,96. Naar kapitaal.

Nieuw bedrag
€
€ 500,00
€ 3.000,00
€
€ 1.500,00
€
€ 7.000,00
€ 2.000,00
€
900,00
€ 3.000,00
€ 1.500,00
€ 1.200,00
€
€ 10.000,00
€ 1.500,00
€ 150,00

