Jaarverslag 2020 “Vrienden van ’t Zwanenbroekje”
Op 30 januari 2020 heeft het bestuur vergaderd. De geplande vergadering van 15 oktober
is geannuleerd.
Nieuwe datum 21 januari 2021.
De lijst met donateurs is nu compleet. Alle ontbrekende e-mailadressen van donateurs zijn
het afgelopen jaar in kaart gebracht. Totaal 15, waaronder een school en een kegelclub.
Vanwege de hoge leeftijd van een der donateurs heeft deze zich zich teruggetrokken De
Vrienden van ’t Zwanenbroekje hebben 4 september j.l. voor de tweede keer een donateurs avond georganiseerd.
Er hadden zich 4 donateurs aangemeld. De kosten van deze avond zijn door de Vrienden
gedekt.
De wens bestaat vanuit de vrijwilligers, de eerste week van september een vaste donateurs avond te organiseren en eventueel andere belangstellenden uit de buurt uit te nodigen.We zullen ons beraden over de invulling van het programma.
In het onderstaande overzicht worden de inkomsten en uitgaven opgesomd
De naambordjes zijn klaar. Er is door ons een bedrag van 500 euro gedoneerd.
- Over inzet van een dieselpomp of weidemolen (lenen, huren of kopen) buigen zich: Ferdinand, een nieuw bestuurslid van het SLOG en Sjaak.
- Vrienden reserveren een bedrag van 2600 euro.
- Vogelkijkhut Marion en Sjaak zullen hierover informatie inwinnen. Ook hier willen wij in
bijdragen
De geplaatste Valk kast heeft geen kosten met zich meegebracht.
Internet bankieren blijkt niet goedkoper te zijn wel handiger
Via de Clubkas actie geld terugvragen voor bankkosten van de Rabobank is afgewezen.
We hebben ons voor 14 maart 2020 aangemeld voor NL doet en subsidie van het Oranjefonds van 75 euro ontvangen. Minder dan voorafgaande jaren.
Vanwege de corona crises is de betreffende dag geannuleerd, maar zijn er wel onkosten
gemaakt door het late besluit om deze dag niet te laten doorgaan.
We danken alle donateurs en organisaties die een financiële bijdrage aan de Vrienden van
’t Zwanenbroekje hebben gegeven.
In verband met de corana besmettingen plannen onze vergadering in het voorjaar.
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Totaal 2970
1. Bruna
2. NL Doet
3. Schuurtje
4. Materiaal
5. Donateursvond
6. Naambordjes
7. Zeisboom

Bruna kosten voor papier/printer/postzegels etc
heb ik begroot voor een
termijn van 5 jaar. Start
2018

1. 115,47
2. 44,83
3. 97,52,
4. 57,75
5. 20,00
6. 500,00
7. 25,95
Totaal: 861,52

Bankkosten

Totaal: -116,38

Eindsaldo lopende
rekening:15-12-2020:

Totaal uitgaven:

- --

6.650,20

977,90

Spaarrekeing

Beginsaldo
20-1-2020: 7237,54
euro
Eindsaldo:
15-12-2020:
7238,26

