
FINANCIEEL VERSLAG STICHTING WIJKOVERLEG ZORGVLIET (WOZ) 

Hierbij treft u het financieel verslag over 2022 en het budgetvoorstel voor 2023. 

Financieel verslag 2022 

De financiële situatie van onze Stichting is gezond te noemen. Enkele opmerkingen bij de 

cijfers: 

De contributie van individuele bewoners is iets lager uitgevallen dan vorig jaar; we kunnen 

slechts iedereen eraan herinneren dat alleen het werk van de bestuurders onbetaald is en 

we afhankelijk zijn van de steun van alle bewoners om noodzakelijke kosten te dekken. Onze 

hartelijke dank aan allen die ook dit jaar weer hebben bijgedragen! We kunnen alleen met 

uw steun de financiële reserves opbouwen voor wanneer onze actie nodig is. 

De bijdragen van de VvE’s zijn ongeveer hetzelfde gebleven t.o.v. 2021. 

De kostenkant is iets hoger omdat enkele kosten van 2021 op 2022 geboekt zijn. (Internet 

kosten.) 

Verder hebben we kosten gemaakt voor de Zomerbijeenkomst die o.i. zeer nuttig was om na 

de Covid-periode het wijk- en buurtgevoel te versterken. 

Tevens hebben we meebetaald aan door de Bomenstichting voorgeschoten 

advocatenkosten t.b.v. proceskosten uit naam van ons en andere wijk- en 

bewonersorganisaties (w.o. Bomenstichting, Duinoord en Zeeheldenkwartier) i.z. Tramlijn 

16. 

Het resultaat hiervan is dat het banksaldo per einde jaar iets lager is dan eind 2021, maar 

nog steeds op een niveau iets boven de 6000 euro om eventuele juridische hulp in te kunnen 

roepen indien nodig.  

Budget 2023 

Omdat er op dit moment geen aanwijzingen zijn dat we voor 2023 grote juridische kosten 

zullen maken, hebben we het budget voor volgend jaar ongeveer gelijk gehouden aan de 

actuele cijfers van 2022 (met inachtneming van de 2021-boekingen in 2022). 

De kaspositie is nog steeds solide te noemen. 

Den Haag, 2 januari 2023 

Namens het Bestuur, 
Noud Veeger 
Penningmeester 
 
 
 

    



    

    

 

2022 JAARCIJFERS EN BUDGET 2023 STICHTING WIJKOVERLEG 
ZORGVLIET     

    

    

 Jaar 2021 
2022 

Budget 
2023 

     

 Beginsaldo Rekening Courant 4.721,27 6.357,83 6.039,32 

 Beginsaldo Spaarrekening 10.87   

     

 Totaal Banksaldi per 1 januari 4.732,14 6.357,83 6.039,32 

     

 Inkomsten    

 Contributie bewoners 1.640,00 1.285,00 1.200,00 

 Contributie VvE's 1.192,00 1.245,00 1.200,00 

 Rente -10,87 0,00 0,00 

 Overige inkomsten -4,14 0,00 0,00 

     

 Totaal inkomsten 2.816,99 2.530,00 2.400,00 

     

 Uitgaven    

 Drukkosten (1) 251,45 1.006,00 500,00 

 Bankkosten 160,25 204,99 200,00 

 Aflossingen leningen 0,00 0,00 0,00 

 Schenkingen  (2) 0,00 200,00 200,00 

 Overige kosten (3) 779,60 1.437,52 1.000,00 

 Voorzieningen 0,00 0,00 0,00 

     

 Totaal uitgaven 1.331,60 2.848,51 1.900,00 

     

 Netto Inkomsten/Uitgaven 1.485,39 -318,51 500,00 

     

 Einsdaldo Rekening Courant 6.357,83 6.039,32 6.539,32 

 Eindsaldo Spaarrekening 0,00   

     

 Totaal Banksaldi per 31 december 6.357,83 6.039,32 6.539,32 

     

 Opmerkingen 2022 tov 2021:    

 1) Druk- en websitekosten 2021 betaald in 2022    

 2) Bijdrage aan Bomenstichting    

 3) Zomerfeest en Website 2021 EN 22    
 


