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Voorwoord	

Voor	u	ligt	het	jaarverslag	2015.	Middels	dit	document	geven	wij	als	bestuur	graag	een	toelichting	op	

het	uitgevoerde	beleid	van	het	afgelopen	jaar.		

Sinds	ik	beheerder	ben	streef	 ik	samen	met	het	bestuur	om	steeds	meer	de	leefomgeving	en	sfeer	

van	onze	 bewoners	 te	 vergroten.	Dit	 is	 de	 afgelopen	 jaren	niet	 zonder	 zijn	 uitdagingen	 gekomen.	

Van	penningmeesters	die	wegvallen	tot	het	durven	 investeren	 in	 faciliteiten.	Het	 laatste	zal	vooral	

typerend	zijn	voor	2015	en	2016.	Het	introduceren	van	een	pasjessysteem;	afronding	van	de	digitale	

mededelingen;	het	herinrichten	van	de	recreatieruimten	en	het	opbouwen	van	een	website	zijn	een	

paar	grote	investering	van	2015.	Zij	zijn	investeringen	van	een	bestuur	dat	van	mening	is:	dat	sparen	

zonder	doel	en	 investeren	zonder	een	duidelijk	beleid	niet	toekomstbestendig	 is.	Dit	bestuur	heeft	

juist	gekozen	voor	een	koers	waarbij	het	sociaal	aspect	en	leefgemak	van	nauw	belang	zijn.		

Als	 voorzitter	 van	de	 vereniging	 en	beheerder	 van	het	 pand	 kijk	 ik	 terug	naar	het	 aflopen	 jaar	 en	

jaren	met	 veel	 trots.	 Ik	 kijk	 ernaar	 uit	 om	 het	 komende	 jaar	 de	 betrokkenheid	 van	 bewoners	 te	

vergroten	 bij	 activiteiten	 en	 lopende	 projecten	 2016	 af	 te	 ronden.	 Gezien	 mijn	 studententijd	 al	

voorbij	 is	 zal	 het	 huidige	 jaar	 namelijk	 (2016)	 mijn	 laatste	 zijn	 als	 beheerder,	 ik	 zal	 mijn	

voorzitterschap	neerleggen	en	deze	waardevolle	functie	aan	een	student	overdragen.		

Veel	succes	Boezemsingel	en	bedankt	voor	alle	ervaringen.		

Met	vriendelijk	groet,	

	

	

Jai'rus	Barry	
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Inleiding	

	

Dit	 is	het	 jaarverslag	van	woongebouw	Boezemsingel.	Het	verslag	geeft	Stadswonen	Rotterdam	en	

bewoners	inzicht	in	het	uitgevoerde	beleid	in	het	jaar	2015.	Het	jaarverslag	is	onderverdeeld	in	vijf	

hoofdthema’s;	bestuurlijk,	sociaal,	technisch,	financieel	beleid	en	werkzaamheden.		

Middels	 dit	 verslag	 geeft	 het	 dagelijks	 bestuur	 en	 algemeen	 bestuur	 ook	 wel	 wooncommissie	

genoemd	 verantwoording	 over	 de	 uitgevoerde	 beleid.	 Met	 dit	 document	 sluiten	 wij	 het	

desbetreffende	jaar	af	en	kijken	wij	vooruit	naar	de	volgende	jaar.	

Namens	 het	 pand	 willen	 wij	 alle	 afgetreden	 bestuursleden	 bedanken	 voor	 hun	 inzet	 tijdens	 het	

afgelopen	jaren.		

Wij	hopen	doormiddel	van	dit	verslag	u	als	 lezer	voldoende	te	kunnen	informeren	en	onze	keuzes.	

Als	laatst	willen	wij	alle	bewoners,	Stadswonen	Rotterdam	en	alle	andere	partners	bedanken	voor	de	

goede	samenwerking.	
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A Het	Gebouw	

Rustig gelegen aan de gelijknamige Boezemsingel. Het centrum is op steenworp afstand 
en met de fiets zijn meerdere onderwijsinstellingen goed te bereiken. Bus- en tramhaltes 
zijn op loopafstand. 

 

1 Pand	kenmerken	

	

Onderwerp	 Omschrijving	
Adres	 Van	Meekerenstraat	52	t/m	130	

Gebied	 Centrum	Noord	

Soort	woongebouw	 Middelgroot	

Woonlagen	 6	

Beheervorm	 Wooncommissie	

Doelgroep(en)	 ⎯ Short	stay	
⎯ Studenten	HBO	
⎯ WO	in	Rotterdam	

	 	

Aantal	kamer's					 115	

Aantal	studio's	 24	

Aantal	appartementen	 23	

Aantal	shortstay	kamers	 6	

	 	

Faciliteiten	 ⎯ Fietsenberging	aanwezig	
⎯ Voldoende	parkeergelegenheid	voor	en	om	het	gebouw,	parkeren	met	

parkeervergunning 
⎯ Gemeenschappelijke	buitenruimten 
⎯ Er	zijn	een	dakterrassen	aanwezig 
⎯ Lift aanwezig 
⎯ Gemeenschappelijke	wasmachines	en	-drogers	aanwezig 
⎯ Veiligheid	door	camera	toezicht 
⎯ Politie	Keurmerk	Veilig	Wonen	(PKVW) 
⎯ Internet (via Kennis	Glas	aanwezig) 
⎯ Digitaal	mededelingenbord	
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2 Huurprijzen	/	Afmetingen¹	/	Huurtoeslag²	

	

  studio 1 appartement kamer 
Gem. kale huur € 288,24 € 377,01 € 205,38 

Servicekosten € 145,40 € 176,59 € 146,83 
Gem. totale huur € 433,64 € 553,60 € 352,21 

Huurtoeslag mogelijk Ja Ja Ja 

Gemiddelde oppervlakte 29 m² 37 m² 19 m² 
Stoffering Ja Ja Ja 

Eigen keuken Ja Ja Nee 

Keuken inventaris Ja Ja Ja 
Meubilair Nee Nee Nee 

Eigen badkamer Ja Ja Nee 

Eigen toilet Ja Ja Nee 
Huurperiode 	 	 	

 

 

  studio 1 
(shortstay) 

appartement 
(shortstay) 

kamer 
(shortstay) 

Gem. kale huur € 0,00 € 0,00 € 270,53 

Servicekosten € 0,00 € 0,00 € 148,58 

Gem. totale huur € 0,00 € 0,00 € 419,11 
Gemiddelde oppervlakte 0 m² 0 m² 20 m² 

Stoffering Ja Ja Ja 

Eigen keuken Ja Ja Nee 
Keuken inventaris Ja Ja Ja 

Meubilair Nee Nee Nee 

Eigen badkamer Ja Ja Nee 
Eigen toilet Ja Ja Nee 

Huurperiode maximaal 1 
jaar 

maximaal 1 jaar maximaal 1 jaar 
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B Bestuur	

Het	bestuur	van	de	vereniging	is	onder	te	verdelen	in	een	dagelijks	bestuur	(voorzitter,	secretaris	en	

penningmeester)	 en	 een	 algemeen	 bestuur	 (algemeen	 bestuursleden).	 De	 dagelijkse	 bestuurders	

maken	 ook	 deel	 uit	 van	 het	 algemeen	 bestuur.	 Het	 beleid	 wordt	 door	 het	 algemeen	 bestuur	

vastgesteld	 en	 uitgevoerd	 door	 het	 dagelijkse	 bestuur.	 De	 algemene	 bestuursleden	 hebben	

daarnaast	 ook	 de	 taak	 om	 toezicht	 te	 houden	 op	 de	 uitvoering	 van	 de	 taken	 van	 het	 dagelijks	

bestuur.	 Zij	 sturen	 de	 dagelijkse	 bestuursleden	 aan	 en	 geven	 ondersteuning	 bij	 de	 uitvoering	 en	

organisatie	van	activiteiten.	In	het	jaar	2015	hebben	algemene	bestuursleden	meegeholpen	met	de	

hygiënecontrole,	het	organiseren	van	de	bewonersactiviteiten	en	diverse	opruimwerkzaamheden.		

Daarnaast	heeft	het	pand	een	informele	vereniging	die	parallel	fungeert	met	de	formele	vereniging.	

De	 informele	 bestuur	 bestaat	 uit	 een	 dagelijks	 bestuur	 (beheerder,	 assistent	 beheerder	 en	

penningmeester)	en	een	wooncommissie.			

3 Bestuurssamenstelling	

In	 dit	 onderdeel	 volgt	 als	 eerst	 de	 samenstelling	 van	 het	 bestuur	 ten	 tijde	 van	 het	 opstellen	 en	

goedkeuren	van	dit	jaarverslag	en	de	bestuurssamenstelling	in	het	jaar	2015.	

3.1 Huidige	bestuurssamenstelling	

Dagelijks	bestuur	

Naam	 Functie	 Benoemd	op	

Jai’rus	Barry	 Voorzitter	-	Beheerder		
(Algemeen	en	Sociale	zaken)	
Bestuurslid		

31-10-2013	
	

10-05-2010	(WoCo:	sept-2009)	

Benedict	Hennep	
	

Secretaris	–	Assistent	beheerder	
(Technische	zaken)	
Bestuurslid	

13-05-2014	
	

	

Teun	Steenbergen	 Penningmeester	
(Financiële	zaken)	
Bestuurslid	

19-12-2015	

	

Algemene	bestuursleden	

Naam	 Bijzondere	functie	 Benoemd	per	

Zoë	Nicolaas	 Administratieve	Ondersteuner	
Bestuurslid	

10-03-2015	

	

3.2 Bestuurssamenstelling	2015	

In	dit	onderdeel	wordt	een	overzicht	gegeven	van	alle	bestuursleden	gedurende	het	jaar	2015.	

In		het	begin	van	het	jaar	2015	bestond	de	wooncommissie	voornamelijk	uit	acht	leden.	Het	
Dagelijks	Bestuur	bestond	uit	dhr.	JJ	Barry	als	voorzitter	en	beheerder,	dhr.	Hennep	als	secretaris	en	
assistent	beheerder	en	dhr.		Hut	als	penningmeester.		De	algemene	bestuursleden	bestonden	uit	
dhr.	van	der	Velden,	mw.	Stelea,	mw.	Simons,	mw.	Ayoubi	en	Zoë	Nicolaas.	Ook	is	geconstateerd	
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door	de	voorzitter	dat	mw.	Simons	niet	ingeschreven	stond	bij	de	KVK	als	bestuurder	van	de	
vereniging.	Hetzelfde	geldt	voor	mw.	Stelea	en	mw.	Geerman,	zij	konden	pas	per	datum	01-11-2013	
worden	geinschreven	worden	bij	de	KVK.		
	
De	vereniging	was	van	09-09-2014	tot	09-03-2015	zonder	een	penningmester.	Dhr.	Hut	heeft	per	09-
09-2015	zijn	functie	als	penningmeester	per	whatsapp-bericht	opgezegd	wegens	drukte	op	zijn	
stage.	In	de	periode	09-09-2014	tot	09-03-2015	werden	bijzondere	betalingen	gedaan	door	de	
voorzitter.	Helaas	zijn	de	financiële	stukken	zoals	bonnen	en	kas	geld	nooit	ingeleverd	door	dhr.	Hut.	
Wel	zijn	alle	transacties	giraal	gebeurt	en	er	zijn	geen	verdenkingen	van	fraude.			
	
In	de	periode	10-03-2015	t/m	01-07-2015	fungeerde	mw.	Zhu	als	penningmeester.	Zij	had	haar	best	
gedaan	om	een	boekhoudingprogramma	te	vinden	die	aan	onze	wensen	zouden	voldoen.	Helaas	
was	het	haar	niet	gelukt	om	het	programma	volledig	in	te	stellen.	Per	01-07-2015	had	mw.	Zhu	haar	
functie	opgegeven	om	stage	te	gaan	lopen	in	Amerika.	
	
Kort	daarna	had	het	bestuur	nogmaals	sollicitatiegesprekken	gehouden.	Het	bestuur	had	19-08-2015	
dhr.	Willems	gekozen	als	nieuwe	penningmeester.	dhr	Willems	fungeerde	als	interim	
penningmeester	tot	01-12-2015.	Hij	werd	nooit	officieel	benoemd	door	de	bewonersvergadering	
wegens	verhuizing	naar	het	buitenland.		
	
Per	december	2015	heeft	dhr.	Steenbergen	de	functie	als	penningmeester	op	zich	genomen.	Hij	
werd	zowel	door	het	bestuur	als	bewonersvergadering	benoemt.		
	

Bijzondere	wijzigingen	tot	01-06-2015	

Naam	 Bijzondere	functie	 Benoemd	per	

Niko	van	der	Velden	 Bestuurslid	 Feb-2005		t/m	04-05-2015	

Nicole	Stelea	 Bestuurslid	 2010	t/m	04-05-2015	

Mehdi	el	Manouzi	 Bestuurslid	 04-12-2013	t/m	1-12-2015	

Matthijs	Hut	 Bestuurslid	 08-10-2013	t/m	10-03-2015	

Naomi	Simons	 Bestuurslid	 2012	t/m	06-04-2015	

Noura	Ayoubi	 Bestuurslid	 10-12-2012	t/m	17-02-2015	

Xinyi	Zhu	 Penningmeester		 10-03-2015	t/m	01-07-2015	

	
	

4 Vergaderingen	

4.1 Bestuursvergaderingen	

Het	algemeen	bestuur	vergadert	elke	eerste	dinsdag	van	de	maand.	De	vergadering	begint	om	20:00	

uur	en	duurt	gemiddeld	drie	uur.		

Het	 algemeen	 bestuur	 heeft	 gekozen	 voor	 een	 meer	 gestructureerde	 werkwijze.	 Een	 werkwijze	

waarbij	 meer	 inzicht	 en	 transparantie	 gegeven	 wordt	 in	 besluiten,	 acties,	 werkzaamheden	 en	 de	

financiën.		Deze	werkwijze	leidt	soms	tot	wat	langere	bestuursvergaderingen	en	heftige	discussies.			

Het	bestuur	heeft	besloten	om	de	functie	van	assistent	beheerder	te	splitsen	in	een	administratieve	

ondersteuner	 en	 de	 overige	 taken	 blijven	 bij	 de	 assistent	 beheerder.	 Daarnaast	 zullen	 nieuwe	
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bestuursleden	 een	 bepaalde	 functie	 hebben	 namelijk,	 of	 administratief,	 technisch,	 ICT,	 of	 het	

ondersteunen	bij	activiteiten.		

Hier	volgen	de	vergaderdata:	
Vergadering	 Voorzitter	 Notulist	 Type	 Vergadering	 Voorzitter	 Notulist	 Type	
05-01-2015	 Jai'rus	 Benedict	 WoCo	 06-10-2014	 Jai'rus	 Zoë	 WoCo	
16-02-2015	 Jai'rus	 Zoë	 WoCo	 03-11-2014	 Jai'rus	 Benedict	 WoCo	
02-03-2015	 Jai'rus	 Zoë	 WoCo	 08-12-2014	 Jai'rus	 Benedict	 WoCo	
06-04-2015	 Jai'rus	 Zoë	 WoCo	 	 	 	 	
04-05-2015	 Jai'rus	 Zoë	 WoCo	 10-03-2015	 Jai'rus	 Zoë	 ABV	
01-06-2015	 Jai'rus	 Zoë	 WoCo	 19-12-2015	 Jai'rus	 Teun	 ABV	
10-06-2015	 Jai'rus	 Zoë	 WoCo	 	 	 	 	
19-08-2015	 Jai'rus	 Zoë	 WoCo	 	 	 	 	
06-10-2015	 Jai'rus	 Zoë	 WoCo	 	 	 	 	
Toelichting:	

Afkorting	 Betekenis	
WoCo	 Bestuurvergadering	-	Wooncommissievergadering	
DB	 Dagelijks	bestuurvergadering	
ABV	 Algemeen	bewonersvergadering	
	 Geen	notulen	
	

4.2 Bewonersvergadering	

In	2015	zijn	er	twee	bewonersvergadering	gehouden.	Deze	vonden	plaats	op	10-03-2015	en	19-12-

2015.		

Tijdens	 de	 eerste	 vergadering	 kregen	 de	 bewoners	 de	mogelijkheid	 om	 vragen	 te	 stellen	 aan	 het	

dagelijks	 bestuur	 over	 de	 stand	 van	 zaken	 over	 de	 destijds	 probleem	m.b.t.	 de	 penningmeester.	

Centraal	stond	het	benoemen	van	twee	nieuwe	bestuursleden	namelijk	mw.	Nicolaas	als	bestuurlid	

en	mw.	Zhu	als	penningmeester	en	het	ontzetten	van	het	bestuurslidschap	van	dhr.	Hut.		

De	 tweede	 bewonersvergadering	 werd	 opgeroepen	 voor	 het	 aanstellen	 van	 een	 nieuwe	

penningmeester	 en	 kascommissielid.	 Dhr.	 Teun	 Steenbergen	 werd	 benoemd	 tot	 bestuurslid	 en	

penningmeester	en	dhr.	Smoor	als	kascommissielid.			

4.3 Overleg	Bestuur	en	Stadswonen	

	

Jaarlijks	dienen	er	twee	overleggen	met	Stadswonen	georganiseerd	te	worden.	Eén	specifiek	om	de	
servicekosten	te	bespreken	en	een	ander	om	de	samenwerking	en	voortgang	op	bepaalde	acties	of	
onderwerpen	 tussen	 de	 twee	 organisatie	 te	 bespreken.	 In	 2015	 heeft	 alleen	 een	 servicekosten	
overleg	plaatsgevonden,	wel	zijn	er	meerdere	onderwerpen	besproken	tijdens	dit	overleg.			

Het	overleg	vond	plaats	op	12-05-2015	
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Hierbij	stuur	ik	je	een	overzicht	van	de	gemaakte	afspraken:	

Service	kosten	
1. De	 wooncommissie	 neemt	 de	 door	 Stadswonen	 voorgestelde	 percentages	 en	 bedragen,	

voor	de	servicekosten	2015/6	over.	
2. Door	de	wooncommissie	is	de	bijdrage	kleine	herstellingenfonds	op	€	2,40	gezet.	
3. Door	de	wooncommissie	is	de	bijdrage	van	het	leefbaarheidsfonds	op	€	1,-		gezet.	

Zie	Bijlage	7:	Begroting	servicekosten	2015-2016	
	
Reparatieverzoek	

4. Via	de	website	kan	soms	geen	reparatieverzoek	worden	ingediend.	
Terugkoppeling	Stadswonen:	"Via	het	mailadres	reparatieverzoek@stadswonenrotterdam.nl	

	is	dit	gewoon	mogelijk.	Als	het	via	 je	eigen	account	niet	goed	gaat	 is	het	verzoek	om	een	

print	 screen	van	de	melding	die	 je	ontvangt	 te	maken.	Deze	print	 screen	kan	 je	dan	weer	

doorsturen	 naar	 het	 hierboven	 genoemde	email	 adres.	 Wanneer	 je	 geen	 terugkoppeling	

ontvang	op	je	reparatieverzoek	is	het	verzoek	om	contact	met	ons	op	te	nemen."	

Televisie	provider	
5. Wens	om	een	andere	televisie	provider	

Terugkoppeling	 Stadswonen:	 "Er	 vinden	 met	 andere	 partijen	 gesprekken	 plaats	 over	 de	

mogelijkheden.	Dit	heeft	tot	op	heden	niet	geleid	tot	afspraken.		Zodra	er	op	dit	gebied	iets	

concreets	te	melden	valt	wordt	de	wooncommissie	’s	hierover	geïnformeerd."	

	

Deurintercom	
6. Regelmatig	komt	de	deurintercom	installatie	in	storing	

Advies	 Stadswonen:	 “De	 storingen	 te	 blijven	 melden.	 Ik	 geef	 dit	 signaal	 door	 aan	 onze	

technische		beheerder	dat	wordt	ervaren	dat	de	installatie	vaak	in	storing	ligt."	

Schoonmaak	werkzaamheden	uitbreiden		
7. In	 2013	 heeft	 de	 wooncommissie	 een	 offerte	 aangevraagd	 voor	 extra	

schoonmaakwerkzaamheden	voor	de	recreatieruimte	en	kantoor	beheer.	

Deze	offerte	is	niet	meer	actueel.	Ook	is	het	zo	dat	onze	contractbeheerder	veranderingen	in	

het	schoonmaakcontract	nog	maar	in	keer	per	jaar	doorvoert	en	wel			1	januari	van	elk	jaar.	

Veranderingen	moeten	worden	aangeven	in	de	maand	september	voorafgaand	van	het	jaar	

waarin	de	verandering	moet	ingang	bij	onze	contra	beheerder	zijn	ingediend	

Dus	de	offerte	uit	2013	kan	niet	meer	in	behandeling	worden	genomen.	
	

De	wooncommissie	ondertekende	de	akkoordverklaring	en	het	overleg	werd	afgesloten.	

4.4 SHS	Stichtingvergadering	

Er	 zijn	 verschillinde	 vergaderingen	 die	 georganiseerd	 worden	 door	 Stichting	 Huurdersbelang	

Stadswonen	(SHS).	SHS	is	voornamelijk	bezig	met	de	volgende	onderwerpen:		

1. Verkoop	aan	woonstad	

2. Verrekeningen	inventarisfonds		

3. Televisie	en	internet		

4. Warmtewet	
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SHS	werd	uitgenodigd	 tijdens	een	algemene	bewonersvergadering	om	 toelichting	 te	gegeven	over	

hun	werkzaamheden.	Als	wooncommissie	zijn	wij	niet	direct	betrokken	bij	een	werkgroep	van	SHS	

maar	wij	laten	onze	mening	horen	tijdens	alle	stichtingvergaderingen.		 	
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C Sociaal	Jaarverslag	

5 Verhuur	

In	 dit	 onderdeel	 zal	 kort	 worden	 stilgestaan	 bij	 de	 gang	 van	 zaken	 rond	 de	 verhuur	 in	 het	

woongebouw	over	het	jaar	2015.	

In	het	werkveld	van	de	verhuur	en	de	hierbij	behorende	werkafspraken	speelt	de	wooncommissie,	in	

de	persoon	van	de	beheerder,	een	belangrijke	rol.	De	beheerder	is	soms	betrokken	bij	de	voordracht	

van	nieuwe	huurders	en	meestal	betrokken	bij	de	uitgifte	van	sleutels.	

In	het	jaar	2015	hebben	er	in	totaal	43	geregistreerd	verhuurmutaties	plaatsgevonden.		Bij	de	sleutel	
uitgifte	krijgen	nieuwe	bewoners	informatie	over	het	beleid	van	het	pand.	Daarnaast	krijgen	zij	uitleg	
van	alle	faciliteiten,	een	rondleiding	van	het	pand	en	wordt	hun	naamplaat	meteen	geplakt.	Nieuwe	
bewoners	tekenen	meteen	dat	zij	kennis	hebben	genomen	van	beleid	van	het	pand.		
		
De	samenwerking	op	gebied	van	verhuur	goed	verlopen.		
	

6 Klachtenbehandeling	en	bewonerservice	

6.1 Spreekuur	

Het	 spreekuur	 is	 bedoeld	 om	 het	 directe	 contact	 tussen	 de	 individuele	 bewoners	 en	 de	

wooncommissie	 te	 bevorderen.	 Om	 te	 voorkomen	 dat	 de	 beheerder	 en	 assistent	 beheerder	

dagelijks	 tijdens	 hun	 studie	 of	 op	 het	 werk	 gestoord	 worden,	 wordt	 er	 een	 wekelijks	 spreekuur	

gehouden	op	maandagavond	van	20:00u	tot	en	met	21:00u.	

Op	 het	 spreekuur	 komen	 diverse	 zaken	 aan	 de	 orde.	 De	 beheerder	 handelt	 in	 opdracht	 van	 de	

wooncommissie	 en	 treedt	 op	 als	 vertegenwoordiger	 en	 belangenbehartiger	 van	 de	 bewoners.	Op	

geen	enkele	wijze	 is	de	beheerder	een	vertegenwoordiger	van	Stadswonen,	ook	al	gaan	bewoners	

vaak	hiervan	uit.	De	beheerder	geeft	desgevraagd	voorlichting	en	advies	of	verwijst	naar	instanties	

binnen	of	buiten	Stadswonen.	

Naast	 het	 houden	 van	 gesprekken	met	 bewoners	 en	 klachtenafhandeling	 worden	 tot	 01-12-2015	

wasmunten	tijdens	het	spreekuur	verkocht.	Dit	zal	in	de	volgende	paragraaf	toegelicht	worden.	

6.2 Wasmunten	en	Waspasjes	Systeem	

In	2009	heeft	het	bestuur	besloten	om	een	wascommissie	 in	het	 leven	te	roepen.	Deze	commissie	

bestaat	 uit	 drie	 personen	 die	 verantwoordelijk	 zijn	 voor	 de	muntadministratie.	 De	 drie	 personen	

hebben	 elk	 een	 specifieke	 functie	 namelijk:	 de	 beheerder	 als	 muntverkoper,	 een	

waspenningmeester	 en	 een	 muntcollector	 die	 de	 munten	 uit	 de	 kasten	 haalt.	 In	 2013	 heeft	 de	

wooncommissie	 geconstateerd	 dat	 het	 gehele	 systeem	 van	 muntverkoop	 een	 betere	 controle	

vereiste.	 De	 vele	 malen	 miscommunicatie	 en	 gebrek	 aan	 administratie	 was	 de	 aanleiding	 om	

duidelijke	afspraken	te	maken	omtrent	het	totaalbedrag	aan	contant	geld	dat	in	kas	gehouden	mag	

worden.	 	 In	 het	 jaar	 2014	 is	 geen	 enkel	 contant	 geld	 meer	 in	 kas	 gehouden	 maar	 betaling	 van	

wasmunten	slechts	mogelijk	is	door	middel	van	pinnen.		Ook	dienen	de	drie	afzonderlijke	leden	van	

de	wascommissie	een	aparte	administratie	bij	 te	houden	en	per	kwartaal	een	controle	 te	houden.	

Het	voornemen	was	om	de	controle	in	2014	en	2015	door	de	kascommissie	te	laten	uitvoeren,	maar	

dit	was	nooit	gebeurt.			
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De	wooncommissie	heeft	tijdens	de	bewonersvergadering	verschillende	opties	voorgedragen	aan	de	

bewoners	 voor	 het	moderniseren	 van	 het	 gebruikt	 van	 de	 was	 faciliteiten.	 De	 bewoners	 hebben	

uiteindelijk	 gekozen	 voor	 een	 pasjes	 systeem.	 Omdat	 er	 nog	 faciliteiten	 aangebracht	 moesten	

worden,	werd	muntjesverkoop	per	december	2015	afgeschaft	 en	het	nieuwe	 systeem	gedeeltelijk	

geïntroduceerd.		

De	 pasjes	 systeem	 houdt	 in	 dat	 alle	 bewoners	 een	 pasje	 kregen	 als	 betaal-	 en	 reserveermiddel.	

Bewoners	kunnen	hun	pasje	online	via	 iDeal	betalen	en	een	wasmachine	kunnen	zij	ook	online	via	

reserveren.	Dit	betekent	dat	bewoners	niet	meer	moeten	wachten	om	tijdens	het	spreekuur	langs	te	

komen	om	muntjes	te	betalen.	

De	reserveringenonderdeel	wordt	pas	per	01-06-2016.	De	reserveringsonderdeel	bestaat	in	beginsel	

uit	het	reserveren	van	een	wasmachine.	Daarnaast	moet	er	ook	een	controle	er	in	zijn	dat	anderen	

niet	kunnen	wassen	zonder	dat	zij	hebben	gereserveerd.		

6.3 Berging	verhuur	

Eind	2014	heeft	de	wooncommissie	geïnvesteerd	in	stallingen	voor	de	bergingen.	Per	2015	hebben	

wij	 de	 stellingen	 beschikbaar	 gemaakt	 voor	 bewoners.	 Hiermee	 kunnen	 bewoners	 een	 stellingvak	

huren.	 De	 kosten	 voor	 het	 huren	 van	 een	 vak	 is	 €2.00	 excl.	 transactiekosten	 per	 kalenderjaar	 en	

eventuele	 kosten	 voor	 een	 doos.	 	 Dit	 zijn	 voornamelijk	 administratiekosten.	 Er	 wordt	 geen	winst	

gemaakt.	 Bewoners	 kunnen	 altijd	 spullen	 bergen	 of	 halen	 tijdens	 een	 spreekuur	 of	 buiten	 het	

spreekuur	tegen	een	vergoeding	van	€1.	

6.4 Facebook	

Het	bestuur	maakt	steeds	meer	gebruik	van	het	sociale	medium	Facebook.	Steeds	meer	bewoners	

worden	 lid	 van	 de	 bewonersgroep	 waardoor	 een	 grote	 groep	 bewoners	 op	 snelle	 wijze	

geïnformeerd	kan	worden	over	bepaalde	gebeurtenissen	en	activiteiten	rondom	het	woongebouw.	

Daarnaast	wordt	de	 facebook	groep	door	bewoners	 gebruikt	om	vragen	aan	elkaar	 te	 stellen,	om	

onderling	 tweedehandse	 artikelen	 te	 verkopen	 en	 om	 hun	 zorgen	 te	 delen.	 De	 facebook	 groep	

bestaat	tot	op	heden	uit	172	leden,	bestaande	uit	huidige	en	voormalige	bewoners.		

6.5 Digitale	mededelingenbord	

Het	bestuur	heeft	besloten	om	een	dynamisch	mededelingenbord	in	de	vorm	van	een	lobbyscherm	

te	plaatsen	op	de	begane	grond.	Het	digitale	mededelingenbord	moet	bewoners	meer	prikkelen	om	

mededelingen	te	 lezen,	 te	plaatsen	en	door	te	vertellen.	Plaatsing	van	het	mededelingenbord	 is	 in	

het	 najaar	 van	 2015	 gedaan	 en	 is	 ook	 functioneel.	 Wel	 is	 het	 bestuur	 op	 zoek	 naar	 een	 beter	

besturingssysteem.			

6.6 Vendingmachine		

Sinds	 januari	 2014	heeft	 het	 gebouw	 twee	 vendingmachines.	Hieraan	 zijn	 geen	 kosten	 verbonden	

voor	 de	 vereniging.	 Wel	 worden	 er	 inkomsten	 gegenereerd.	 In	 de	 ene	 vendingmachine	 worden	

uitsluitend	non-alcoholische	drank	verkocht	en	in	de	andere	snacks	en	non-food	producten.		

6.7 Telefooncentrale	

De	 wooncommissie	 heeft	 in	 2014	 geïnvesteerd	 in	 een	 telefooncentrale.	 De	 kosten	 hiervoor	 zijn	

vergelijkbaar	 met	 de	 vorige	 kosten.	 Met	 de	 centrale	 heeft	 het	 pand	 één	 nummer	 waarmee	
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bewoners	 en	 anderen	 contact	 kunnen	 nemen	 met	 zowel	 de	 beheerder,	 assistent	 beheerder,	

penningmeester	en	het	woco	kamer.		

6.8 Incidenten	

6.8.1 Gestolen	fietsen	

In	2015	zijn	er	drie	fietsen	gestolen.	Alle	drie	de	fietsen	op	het	buitenplein	van	het	pand.	Het	is	niet	

bekend	of	bewoners	een	aangifte	hebben	gedaan.	

Er	is	daarnaast	twee	keer	geprobeerd	in	een	auto	in	te	breken	maar	dit	was	telkens	niet	gelukt.		

7 Leefbaarheidsbevordering	activiteiten	

Het	bestuur	heeft	verschillende	activiteiten	georganiseerd	om	de	sociale	cohesie	binnen	het	gebouw	

te	bevorderen.	Hier	volgt	een	overzicht	van	de	activiteiten:	

7.1 Nieuwjaarsborrel	

2015	was	begonnen	met	een	succesvolle	Nieuwjaarsborrel	met	rond	de	25	bewoners	aanwezig.		

7.2 Easter	Brunch	

Dit	was	de	eerste	Easter	Brunch	die	georganiseerd	is	in	ons	pand.	Voor	het	organiseren	van	de	Easter	
Brunch	heeft	het	bestuur	gekozen	om	een	Easter	Brunch	Commissie	in	te	stellen.	De	Eastern	Brunch	
Commissie	bestond	uit	drie	Woco-Leden	namelijk:	mw.	Nicolaas,	dhr.	Barry	en	mw.	Simons.	Verder	
heeft	het	bestuur	een	budget	vastgesteld	voor	de	Easter	Brunch.	De	budget	voor	de	Easter	Brunch	
was	€	300,00.	
De	brunch	was	op	het	terras	van	de	4de	verdieping	gehouden	op	05-04-2016.	
	
Eten	en	drinken	werden	door	mw.	Nicolaas	en	dhr.	Barry	besteld	en	het	opzetten	van	tent	werd	
door	dhr.	Barry	gedaan.	Nico	en	C.	Mathilda	(een	technische	dienst	lid)	hebben	de	Easter	Brunch	
Commissie	geholpen.	
	
Het	was	een	leuke	dag	en	er	waren	veel	bewoners	aanwezig.	Als	spel	hebben	bewoners	meegedaan	
aan	een	Easter	Quiz.	De	winnaar	en	de	2de	plaats	werden	beloond	met	een	aardigheidje.	
	

7.3 Afscheidsborrels	

Op	 22-05-2016	 had	 de	wooncommissie	 een	 afscheidsborrel	 georganiseerd	 voor	 Nicole,	 Naomi	 en	

dhr.	 Van	 der	 Velden,	 drie	 leden	 van	 onze	wooncommissie	 die	 afscheid	 hebben	 genomen	 van	 ons	

team	en	pand.	

7.4 Barbecue	

De	 jaarlijkse	 zomerbarbecue	 is	 in	2015	gehouden.	De	bewoners	konden	hier	geheel	 kosteloos	aan	

deelnemen.	 De	 wooncommissie	 had	 een	 budget	 van	 €800,00	 vastgesteld	 voor	 de	 activiteit.	 Naar	

schatting	 waren	 er	 ongeveer	 30	 bewoners	 die	 deelnamen	 aan	 de	 barbecue.	 Het	 bestuur	 was	

tevreden	met	de	opkomst	maar	zal	in	het	vervolg	de	opkomst	proberen	te	verhogen.	

7.5 Kerstviering	

In	 de	 tweede	 week	 van	 december	 is	 er	 een	 kerstvieringactiviteit	 gehouden	 voor	 de	 buurt.	 Het	

bestuur	had	een	kerstcommissie	samengesteld	om	de	organisatie	hiervan	op	zich	te	nemen.		
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Stichting	Opzoomer	Mee	Rotterdam	maakt	mogelijk	dat	in	verschillende	straten	van	Rotterdam,	aan	

het	eind	van	het	 jaar,	een	kerstboom	geplaatst	kan	worden.	Door	middel	van	een	formulier	stuurt	

men	een	verzoek	naar	Stichting	Opzoomer	Mee	om	een	kerstboom	geplaatst	te	krijgen	in	de	straat.	

Of	 er	 wel	 of	 niet	 een	 boom	 geplaatst	 wordt,	 die	 beslissing	 ligt	 bij	 Stichting	 Opzoomer	 Mee	

Rotterdam.	Een	kerstboom	was	toegekend.	

Anders	dan	voorgaande	jaren	heeft	de	wooncommissie	besloten	zich	alleen	te	richten	op	bewoners.	

Hierdoor	 hebben	 wij	 ook	 geen	 subsidie	 aangevraagd	 in	 de	 vorm	 van	 geld.	 	 Er	 waren	 niet	 veel	

bewoners	 aanwezig	maar	dit	 kwam	voornamelijk	 door	het	 slechte	weer.	 	De	wooncommissie	was	

ook	 teleurgesteld	 in	 de	 kerstboom	 die	 geplaatst	 was	 door	 de	 Gemeente.	 Hierdoor	 zal	 in	 2016	

gekeken	worden	naar	andere	alternatieven.		

7.6 Website	

In	2015	heeft	het	betuur	geïnvesteerd	in	een	website	namelijk	www.boezemsingel.nl.	Via	de	website	

wil	de	wooncommissie	bewoners	op	de	hoogte	blijven	houden	van	ontwikkelingen	binnen	het	pand.	

Zo	 zullen	 wij	 beleidsveranderingen,	 activiteiten	 en	 algemene	 updates	 naast	 facebook	 ook	 via	 de	

website	doorgeven.	De	website	 zal	 leidend	 zijn.	Middels	deze	weg	 zullen	wij	 ervoor	 zorgen	dat	er	

minder	printjes	zijn	en	door	te	mailen	worden	bewoners	direct	geïnformeerd.		

De	website	wordt	gehost	door	een	Nederlandse	bedrijf	namelijk	Netground	BV.	Wij	maken	gebruik	

van	een	open-source	CMS	namelijk	Wordpress.		

Via	de	website	krijgen	bewoners	algemene	informatie	of	kunnen	materiaal	huren	of	kopen	zoals	de	

in	 2015	 aangeschafte	 tapijtreiniger	 en	 een	 nieuwe	 waspas.	 Daarnaast	 is	 het	 mogelijk	 om	 de	

recreatieruimte	 te	 reserveren	 en	 alle	 verkoop	 en	 reserveringen	 voor	 een	 wasbeurt	 wordt	 ook	

middels	de	website	gefaciliteerd.		

7.6.1 Webshop	
• Reserveren	van	recreatieruimte		 	 Gratis	

• Tapijtreiniger	huren	 	 	 	 €5,00	per	dag	

• Nieuwe	waspas	kopen	 	 	 	 €5,00	per	pas	

• Boormachine	huren	 	 	 	 Gratis	

• Dozen	kopen	 	 	 	 	 €4,00	

Wij	 streven	 ernaar	 om	 het	 mogelijk	 te	 maken	 om	 in	 2016	 een	 vak	 te	 huren	 in	 de	 bergingen.	

Momenteel	is	dit	alleen	mogelijk	tijdens	het	spreekuur.		
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D Technische	Jaarverslag	

8 Onderhoud	

Binnen	dit	hoofdstuk	komt	informatie	rond	de	kleine	herstellingen	en	planmatig	onderhoud	over	het	

betreffende	boekjaar.	

8.1 Reparatieverzoeken	bewoners	

Reparatieverzoeken	worden	behandeld	door	de	assistent	beheerder.	Hij	zorgt	voor	contact	met	de	

bewoner	bij	een	melding	evenals	het	uitvoeren	van	de	werkzaamheden	om	de	klacht	te	verhelpen.	

Reparatieverzoeken	kunnen	worden	gemeld	tijdens	het	spreekuur,	telefonisch	of	via	de	servicedesk	

van	Stadswonen	op	de	website.	Sinds	2014	worden	alle	reparatieverzoeken	ingediend	te	worden	via	

de	 website	 van	 Stadswonen.	 Stadswonen	 geeft	 dan	 opdracht	 aan	 de	 wooncommissie	 om	 een	

reparatie	uit	te	voeren.		

Toelichting:	

Alle	reparatieverzoeken	worden	behandeld	door	de	technische	beheerder	en	de	technische	dienst.	

Door	 contact	 op	 te	 nemen	 met	 de	 bewoners	 worden	 deze	 reparatie	 verzoeken	 op	 afspraak	

afgehandeld.	 Afhankelijk	 van	 de	 situatie	 wordt	 besloten	 of	 deze	 binnen	 het	 kleine	 herstellingen	

fonds	 valt,	 of	 dat	 de	 reparatie	 uitbesteedt	 moet	 worden.	 Reparatieverzoeken	 worden	 op	 vier	

verschillende	manieren	vermeld,	dat	kan	men	elke	week	tijdens	het	spreekuur,	telefonisch	via	email	

of	via	de	site	van.	Zodra	het	verzoek	binnen	is	zal	de	technische	beheerder	contact	met	de	bewoner	

opnemen	en	de	klacht	zo	snel	mogelijk	afhandelen.		

Het	 totale	 aantal	 reparatieverzoeken	 dat	 binnen	 is	 gekomen	 bedraagt	 ***	 reparatieverzoeken	

waarvan	 ***	 officieel	 vermeld	 afgehandeld	 zijn	 en	 nog	 ***	 verzoeken	 open	 staan.	 Het	 aantal	

reparatieverzoeken	dat	officieel	is	voldaan	bedraagt	meer	dan	***.		

Het	 is	wel	 tot	de	aandacht	 van	de	 technische	beheerder	 gekomen	dat	 Stadswonen	nog	 steeds	de	

administratie	van	de	reparatieverzoeken	niet	bij	houdt.	Er	zijn	reparatieverzoeken	die	afgehandeld	

zijn	die	nog	steeds	vermeld	worden	als	niet	voldaan.	Het	kan	zijn	dat	er	sommige	verzoeken	dubbel	

zijn	 vermeld	 en	 dat	 dit	 de	 reden	 kan	 zijn	 waarom	 het	 aantal	 verzoeken	 is	 opgelopen.	 Maar	 dit	

betekend	niet	dat	deze	niet	afgehandeld	zijn.	

8.2 Planmatige	onderhoudswerkzaamheden	-	Stadswonen	

De	 volgende	 werkzaamheden	 zijn	 uitgevoerd	 door	 een	 aannemer	 in	 opdracht	 van	 Stadswonen	

Stadswonen	als	onderdeel	van	het	planmatig	onderhoud	2015.	

Onderdeel:	Brandveiligheid	

Projectnr:	15BV	

Toelichting:	N.a.v.	schouw	ihkv	brandveiligheid	uitvoeren	van	aandachtspunten	

Projectleider:	John	Sewradj	-	Stadswonen	

Uitvoerperiode:	kwartaal	3	-	4	
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Onderdeel:	Liftinstallaties	

Projectnr:	15L1	

Toelichting:	Vervangen	frequentieregeling	en	liftmachine	vervangen	

Projectleider:	Roepesh	Jainath	-	Stadswonen	

Uitvoerperiode:	kwartaal	3	-	4	

Onderdeel:	Hydrofoorinstallatie	

Projectnr:	15DR	

Toelichting:	Het	vervangen	van	Hydrofoor	installaties	

Projectleider:	Soeri	Ransing	-	Stadswonen	

Uitvoerperiode:	kwartaal	2	-	3	

8.2.1 Nalatige	of	onduidelijke	werkzaamheden	
Stadswonen	heeft	 laten	weten	dat	de	onderstaande	punten	 in	behandeling	zijn	genomen	 in	2014.	

Helaas	heeft	het	bestuur	noch	wooncommissie	ooit	een	terugkoppeling	hiervan	ontvangen.	Het	was	

ook	niet	mogelijk	om	na	te	gaan	of	deze	werkzaamheden	ook	reeds	zijn	uitgevoerd.		

• Het	steekproefsgewijs	controleren	van	de	bellen	en	intercoms	

• Het	nazien	van	het	schakelmateriaal	in	de	gangen	en	trappenhuizen	
• Het	vervangen	van	de	defecte	armaturen	of	onderdelen	

• Het	nazien	van	het	schakelmateriaal	in	de	gangen	en	trappenhuizen	

9 Schoonmaak	

9.1 Van	Leeuwen	Schoonmaak	(VLS)	

In	de	 loop	van	2015	zijn	de	geleverde	diensten	van	VLS	onveranderd	gebleven.	Er	zijn	verder	geen	

opmerkingen	geweest	over	de	kwaliteit	van	de	schoonmaak.	

De	schoonmaakwerkzaamheden	bestaan	uit:	

Wekelijks	(op	donderdag)	 1	X	Per	maand	 1	X	per	3	maanden	
• Entreeruimte	 nat	 reinigen/	 stofzuigen,	

incl.	toegangsdeuren	en	postboxen	
• Lift	 stofzuigen,	 liftdeuren	 nat	 afnemen	 +	

moppen	spiegel	zemen	
• Verkeersruimten	(gangen)	stofzuigen	
• Trappenhuizen	vegen	en	moppen	
• Wasruimte	nat	reinigen	inclusief	het	stof	

vrijmaken	van	de	droogtrommelfilters	
incl.	prullenbak	legen	

• Deurblokkade	bij	entree	en	branddeuren	
verwijderen	

	

• Fietsenstalling	aanvegen	
zonder	optillen	en	
verplaatsen	van	fietsen	

	

• Randen	 en	 richels	 in	 de	
verkeersruimte	stofvrij	maken	

• Spinrag	 verwijderen	 en	 overig	
stofwerk	

• Containerruimte	uitspuiten	
• Dakterras	aanvegen		
	

	

Het	bestuur	heeft	 gekeken	naar	de	verdere	uitbreiding	van	de	 schoonmaakwerkzaamheden,	maar	

wegens	 de	 kosten	werd	 dit	 niet	 aangenomen.	 De	 uitbreiding	 zou	 inhouden	 dat	 de	 bakjes	 van	 de	

wasmachines	 wekelijks	 schoongemaakt,	 de	 recreatieruimte,	 toilet	 en	 wooncommissieruimte	

tweewekelijks	 schoongemaakt	 zouden	worden.	Momenteel	wordt	de	wooncommissie	 ruimte	door	

een	bestuurslid	maandelijks	schoongemaakt	tegen	een	vergoeding	van	€20,00.	
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9.2 Hygiënecontrole	

Voor	het	jaar	2015	werd	de	hygiëne	controle	op	02	juni	en	03	juni	gehouden.	Een	groot	deel	van	de	

bewoners	 heeft	 meegedaan	 aan	 de	 hygiënecontrole.	 Er	 waren	 bewoners	 die	 zelf	 een	 afspraak	

hadden	gemaakt	om	op	een	andere	datum	de	controle	te	laten	uitvoeren.	De	hygiënecontrole	werd	

door	dhr.	Barry	en	de	heer	Hennep	uitgevoerd,	dit	gaf	men	de	kans	om	met	de	bewoner	kennis	te	

maken	 gezien	 dat	 dhr.	 Barry	 en	 de	 heer	 Hennep	 beide	 nieuwe	 beheerders	waren.	 In	 de	 gegeven	

kolom	kan	men	zien	hoeveel	units	werden	gecontroleerd.	

Totale	units	 105	

Ronde	1	

Totale	controles	 88	

Afwezig	 12	

Hercontroles	 58	

Goedgekeurd	 30	

Geweigerd	 5	

Ronde	2	

Totale	controles	 67	

Afwezig	 3	

Afgekeurd	 1	

Goedgekeurd	 63	

Geweigerd	 3	

Gemeld	bij	Stadswonen	 0	

	

9.3 Fietsenactie	

Zoals	 elk	 jaar	 weer	 wordt	 er	 een	 fietsenactie	 gehouden	 en	 dit	 jaar	 heeft	 de	 wooncommissie	 de	

fietsenactie	gehouden.	Er	zijn	weer	rond	de	30	fietsen	weggehaald	waarvan	er	drie	fietsen	door	hun	

eigenaar	 terug	 werden	 gehaald.	 De	 fietsen	 zijn	 weggehaald	 waarvan	 deze	 3	 maanden	 gehouden	

worden	en	daarna	aan	een	stichting	als	goed	doel	worden	uitgeleverd.	

9.4 Groenonderhoud	

In	het	gehele	jaar	2014	en	2015	heeft	er	geen	groenonderhoud	plaatsgevonden.	Stadswonen	heeft	

aangegeven	dat	dit	al	enige	tijd	uit	de	service	kosten	is	gehaald.	Het	bestuur	is	van	mening,	gezien	de	

serviceovereenkomst	 tussen	 Stadswonen	 en	 de	 bewoners,	 dat	 de	 wooncorporatie	 de	 kosten	

hiervoor	moet	dragen.	Het	bestuur	heeft	een	offerte	aangevraagd	bij	Hoveniersbedrijf	Van	der	Lee	

(bedrijf	verzorgd	groen	bij	andere	gebouwen	en	is	bekend	bij	Stadswonen),	maar	wegens	de	kosten	

en	onduidelijkheden	over	wie	de	rekening	moet	betalen	 is	dit	onderwerp	doorgeschoven	naar	het	

jaar	2016.	

9.5 Glazenwasser:	Driesgroep	

In	de	loop	van	2015	zijn	de	geleverde	diensten	van	Driesprong	groep	onveranderd	gebleven.	Er	zijn	

verder	geen	opmerkingen	geweest	over	de	kwaliteit	van	de	glasbewassing.	

Werkzaamheden	werden	uitgevoerd	op:	
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• Vanaf	18-06-2015	en	duurde	een	paar	dagen	

• Vanaf	04-01-2016	en	duurde	een	paar	dagen	

9.6 Bijzondere	werkzaamheden	

Binnen	het	gebouw	zijn	er	een	aantal	bijzondere	werkzaamheden	verricht	met	goedkeuring	van	de	

wooncommissie.	

Verwarming	

In	2015	waren	er	veel	klachten	over	de	verwarming.	Monteurs	werden	herhaaldelijk	geroepen	om	

reparaties	te	voeren.	Dit	wordt	bijgehouden	door	de	assistent	beheerder.		

Deurintercom	

De	 wooncommissie	 heeft	 veel	 klachten	 ontvangen	 over	 de	 deurintercoms.	 Deze	 klachten	 zijn	

neergelegd	bij	Stadswonen.		

Deze	Bijzondere	werkzaamheden	worden	door	de	technische	beheerder	uitgevoerd	in	opdracht	van	

het	bestuur.	

10 	Faciliteiten	

In	dit	hoofdstuk	wordt	een	toelichting	gegeven	over	de	faciliteiten	die	het	bestuur	beheert.		

10.1 	Woco	Ruimte	

Het	 bestuur	 heeft	 een	 kamer	 ter	 beschikking	 gekregen	 van	 Stadswonen	 voor	 het	 voeren	 van	

spreekuur	gesprekken,	vergaderingen	en	andere	werkzaamheden	ten	behoeve	van	het	beheren	van	

het	pand.	

10.2 Recreatieruimte	

De	 recreatieruimte	 is	 ter	 beschikking	 voor	 alle	 bewoners.	 Het	 bestuur	maakt	 ook	 gebruikt	 van	de	

ruimte	 voor	 activiteiten.	 Bewoners	 huren	 de	 ruimte	 vaak	 voor	 feestjes,	 vergaderingen	 en	 andere	

activiteiten.		

Het	bestuur	heeft	veel	geïnvesteerd	 in	de	recreatieruimte	 in	2015.	Zo	heeft	het	bestuur	de	ruimte	

opnieuw	geverfd,	een	geluidsinstallatie,	beamerinstallatie	geplaatst	en	laminaat	neergelegd.		

De	ruimte	ziet	er	veel	groter	uit	en	wordt	bijna	wekelijks	gehuurd	door	bewoners.		

10.3 Fietshokken	

Het	pand	kent	drie	ruimtes	voor	het	bergen	van	fietsen.	Twee	ruimtes	zijn	in	het	pand	en	één	op	de	

binnenplaats.		

10.4 Bergingen		

Het	pand	heeft	verschillende	bergingen.	Een	paar	zijn	in	beheer	van	Stadswonen	en	de	rest	van	de	

wooncommissie.	
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Berging	 Beheer	
Technische	Ruimte	 Stadswonen	
Technische	Magazijn	
ICT	Ruimte	

WoCo	
WoCo	

Lift	berging	 Stadswonen	
4	*	Washokken	 Woco	
5	*	Algemene	bergingen	 WoCo	
	

10.4.1 ICT	
In	2015	is	geconstateerd	dat	het	bestuur	veel	verouderde	ICT-systemen	gebruikt.	Dit	 is	te	zien	aan	

het	 camerasysteem	 en	 onze	 servers.	 Het	 bestuur	 zal	 in	 2016	 investeren	 in	 het	 upgraden	 van	 het	

systeem	zodat	wij	een	veilig	omgeving	kunnen	garanderen.		

Het	bestuur	heeft	onderzocht	middels	offertes	hoeveel	het	upgraden	van	het	 systeem	zou	kosten	

middels	 een	 offerte	 bij	 een	 bedrijft	 dat	 bekend	 is	 bij	 andere	 panden,	 namelijk	 SecureEye.	 Uit	 de	

offerte	blijkt	dat	de	kosten	hiervoor	zeer	hoog	zijn.	Zijn	krijgen	wij	een	offerte	van	bijna	€12.000,00	

exclusief	 BTW.	 Hierdoor	 is	 de	 wooncommissie	 middels	 een	 ICT-commissie	 	 bestaand	 uit	 ICT	

studenten	en	expert	binnen	het	pand	nog	aan	het	oriënteren	over	alternatieven.				

10.5 Washokken	

Het	pand	kent	vier	washokken.	In	elk	washok	is	er	een	wasmachine	en	een	droger.	Daarnaast	zijn	er	

ook	faciliteiten	die	ervoor	zorgen	dat	de	machines	werken	en	dat	de	ruimte	schoon	blijft.	

In	 2015	 heeft	 het	 bestuur	 besloten	 om	 sokkels	 te	 plaatsen	 onder	 alle	 wasmachines	 en	 drogers.	

Hiermee	is	het	schoonmaken	onder	alle	machines	mogelijk	en	is	de	geluidoverlast	minder.		

In	 de	 washokken	 zijn	 ook	 schermen	 waar	 bewoners	 altijd	 de	 reserveringen	 van	 de	 wasmachines	

kunnen	 zien.	 Helaas	 is	 eind	 2015	 een	 paar	 beeldschermen	 niet	 functioneel	 meer	 door	 de	

veroudering	en	verbinden	met	een	PC	uit	2003.		

Daarnaast	is	er	een	warmwaterleiding	aangelegd	in	de	ruimte	voor	de	wasmachines.	Dit	zorgt	voor	

een	 lagere	 Electra	 rekening,	 omdat	 de	wasmachines	minder	 energie	 gebruiken	 om	warmwater	 te	

maken.			

10.6 Dakterrassen	

Het	pand	kent	vier	dakterrassen.		
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E Financieel	jaarverslag	

	

11 Beginbalans,	resultatenrekening	en	eindbalans	

	 	

Balans 1 januari 2015 €   € 

Bank spaarrekening ING  € 40.892,56  Beheerfonds   € 8.079,17  

Bank betaalrekening ING   € 10.386,66  Kleine Herstellingenfonds   € 20.220,02 

Kas € 7,05  Leefbaarheidsfonds   € 2.055,78  

  		  Wasmachinefonds   € 20.931,30  

Totaal 	€ 51.286,27    € 51.286,27   

        

Resultatenrekening 2015       

Uitgaven    Inkomsten    

Algemeen Fonds € 0 Algemeen Fonds € 537,19 

Beheerfonds € 7.516,39  Beheerfonds  € 3.168,76 

Kleine Herstellingenfonds € 3.095,65  Kleine Herstellingenfonds  € 3.204,33 

Leefbaarheidsfonds € 6.099,18  Leefbaarheidsfonds  € 1.780,96 

Wasmachinefonds € 10.894,50  Wasmachinefonds  € 7.650,31 

Totaal € 27.585,72   € 16.341,55 

Negatief resultaat     € 11.244,17  

 Balans 31 december 2015       

Bank spaarrekening ING € 38.214,42 		 Algemeen Fonds € 537,19 

Bank betaalrekening ING € 1.691,38	  Beheerfonds  € 3.763,48		

Kas € 116,30 	  Kleine Herstellingenfonds  € 20.328,70	

 	

 Leefbaarheidsfonds  	€ -2.294,39	

  

	

 Wasmachinefonds  € 17.687,11	

Totaal 		€ 40.022,10	   		€ 40.022,10	
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12 Toelichting	financieel	jaarverslag	

	

12.1 Algemeen	fonds	

In	2015	zijn	we	begonnen	met	een	Algemeen	Fonds.	Hierin	komen	verscheidene	opbrengsten	zoals	
de	opbrengst	van	de	spaarrente,	de	betalingen	van	boetes	door	bewoners	en	de	opbrengsten	van	de	
vending	machine	op	de	eerste	verdieping.	Dit	geld	wordt	dus	gegeneerd	door	het	gebouw	en	de	
bewoners	zelf,	waardoor	we	het	kunnen	gebruiken	zoals	de	wooncommissie	dat	wenselijk	ziet.	Een	
voorbeeld	zou	kunnen	zijn:	het	gat	dichten	dat	in	het	Leefbaarheidsfonds	is	ontstaan.	
	
Inkomsten	 €	537,19	 	 Beginbalans	 €					0,00	
Uitgaven	 €					0,00	 	 Eindbalans	 €	537,19	
Resultaat	 €	537,19	
	
	

12.2 Beheerfonds	

Inkomsten	 €	3.168,76	 Beginbalans	 €	8.079,17	
Uitgaven	 €	7.484,45	 Eindbalans	 €	3.763,48	
Resultaat	 €	-4.315,69	
	
Kosten	van	het	beheerfonds	bestaan	uit	de	vergoedingen	voor	het	dagelijks	bestuur	en	uit	uitgaven	
die	direct	samenhangen	met	het	functioneren	van	de	woonvereniging.		
	
De	kosten	van	het	beheerfonds	bestaan	in	2015	voornamelijk	uit	de	vergoedingen	voor	het	dagelijks	
bestuur	(beheerder,	assistent-beheerder,	penningmeester),	aanschaf	van	kantoorartikelen,	
telefoniekosten	en	kosten	van	de	ING	zakelijke	bankrekening.	Ook	is	er	flink	geïnvesteerd	in	het	
kantoor.	Onder	andere	zijn	een	nieuwe	router,	een	kast,	een	nieuwe	bureaustoel	en	een	
boekhoudprogramma	aangeschaft.	
	
De	inkomsten	van	dit	fonds	worden	gegenereerd	door	het	service	contract	van	alle	bewoners	met	
Stadswonen.	Doordat	wij	het	jaarverslag	van	2014	te	laat	hebben	ingeleverd,	hebben	we	van	juli	tot	
en	met	december	2015		geen	inkomsten	gehad	voor	dit	fonds.	Dit	verklaart	deels	het	grote	
negatieve	resultaat	van	dit	fonds.	Nu	de	grote	investeringen		zoals	een	nieuwe	computer,	kast	en	
router	gedaan	zijn	verwachten	we	dat	dit	fonds	de	komende	jaren	weer	wat	groter	zal	worden.	
Het	bedrag	in	het	beheerfonds	is	gekrompen	over	het	jaar	2015	tot	een	bedrag	van	€	3.763,48.		
	
Subfondsen	

De	belangrijkste	subfondsen	zijn:	
	 	 	 	 	 2014	 	 2015	
Beheervergoedingen	 	 	 €	3.860,00	 €	3.180,00	
Boodschappen	wooncommissie		 €	253,15	 €	654,39	
Benodigdheden	beheer		 	 €	-	 	 €	136,42	
Aankoop	inventaris	 	 	 €	421,45	 €	1.604,99	
Aankoop	kantoorartikelen	 	 €	462,49	 €	737,60	
Bankkosten	 	 	 	 €	154,20	 €	135,44	
Telefoonkosten		 	 	 €	192,32	 €	518,55	
Overige	beheerkosten	 	 	 €	152,79	 €	236,66	
	
Het	grote	verschil	in	telefoonkosten	kan	deels	verklaard	worden	door	rekeningen	voor	het	
telefoontoestel	van	2014	pas	in	2015	betaald	zijn.	
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12.3 Kleine	herstellingenfonds	

Inkomsten	 €	3.204,33	 Beginsaldo	 €		20.220,02	
Uitgaven	 €	3.095,65		 Eindsaldo	 €		20.328,70	
Resultaat	 €	108,68	
	
Kosten	van	het	kleine	herstellingenfonds	bestaan	uit	alle	uitgaven	die	worden	gemaakt	voor	het	
uitvoeren	van	kleine	herstellingen.	Namelijk	de	vergoeding	van	de	technische	dienst,	facturen	van	
reparaties	via	Stadswonen	en	de	inkoop	van	goederen	die	vervangen	moeten	worden.		
	
De	uitgaven	aan	kleine	herstellingenfonds	dit	jaar	zijn	groter	dan	vorig	jaar.	Dit	heeft	er	deels	mee	te	
maken	dat	er	wat	meer	herstellingen	zijn	verricht.	Daarnaast	is	er	ook	veel	geklust	aan	het	gebouw	
zelf,	waarvoor	de	wooncommissie	heeft	besloten	dit	te	vergoeden	aan	de	technische	dienst	(tegen	
een	vrijwilligersvergoeding).	De	wettelijk	vrijwilligersvergoeding	wordt	gehanteerd.	Al	met	al	is	het	
saldo	redelijk	gelijk	gebleven.	Gezien	de	grote	investeringen	met	betrekking	tot	ICT	en	andere	
mogelijke	investeringen	die	later	benoemd	zullen	worden	zullen	wij	adviseren	om	de	service	kosten	
of	gelijk	te	houden	of	om	te	verhogen.	
	
De	inkomsten	van	dit	fonds	wordt	gegenereerd	door	de	service	contract	van	alle	bewoners	met	
Stadswonen.		Ook	hier	geldt	dat	we	de	laatste	maanden	van	het	jaar	geen	geld	hebben	ontvangen	
vanwege	het	uitblijven	van	ons	jaarverslag	over	2014.	We	verwachten	deze	binnenkort	in	te	leveren	
en	dan	zal	het	fonds	ook	wat	groter	worden.	
	
Het	kleine	herstellingenfonds	is	dit	jaar	verder	gegroeid	met	een	klein	positief	bedrag.		

Subfondsen	

De	belangrijkste	subfondsen	zijn:	
	 	 	 	 	 2014	 	 2015	
Aankoop	technische	goederen	 	 €	331,74	 €	1.076,09	
Aankoop	technische	inventaris	 	 €	247,77	 €	943,50	
Professionele	herstelkosten	 	 €	329,76	 €	71,57	
Uitbetaling	technische	dienst	 	 €	-	 	 €	391,50	
Overige	technische	dienstkosten	 €	-	 	 €	384,06	
	
Er	is	dit	jaar	flink	meer	uitgegeven	voor	het	klein	herstellingenfonds.	Dit	heeft	te	maken	met	de	
aanschaf	van	een	aantal	klusspullen	en	er	is	ook	wat	meer	werk	uitgevoerd.	Het	verschil	tussen	
technische	goederen	en	inventaris	is.	Dat	goederen	zijn	materialen	voor	bewoners	en	inventaris	zijn	
materialen	voor	het	pand	of	de	gebruikt	worden	door	de	technische	dienst	leden.		
	

12.4 Leefbaarheidsfonds	

Inkomsten	 €		1.780,96	 Beginbalans	 €				2.055,78 
Uitgaven	 €		6.131,12	 Eindbalans	 €				-2.294,38	
Resultaat	 €		-4.350,16	
	
Het	Leefbaarheidsfonds	is	een	fonds	dat	de	wooncommissie	naar	eigen	inzicht	kan	besteden	ten	
behoeve	van	de	leefbaarheid	in	het	woongebouw.	
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De	inkomsten	van	dit	fonds	worden	gegenereerd	door	de	service	contract	van	alle	bewoners	met	
Stadswonen.		Ook	hier	geldt	dat	we	de	laatste	maanden	van	het	jaar	geen	geld	hebben	ontvangen	
vanwege	het	uitblijven	van	ons	jaarverslag	over	2014.	We	verwachten	deze	binnenkort	in	te	leveren	
en	dan	zal	het	fonds	ook	wat	groter	worden.	
		
In	2015	is	erg	veel	uitgegeven	aan	dit	fonds.	De	zomerbarbecue	was	dit	jaar	erg	uitgebreid,	er	is	een	
digitaal	mededelingenbord	opgehangen	in	de	hal,	maar	de	grootste	kostenpost	is	een	investering	in	
onze	recreatieruimte	geweest.	Er	is	nieuw	laminaat	gelegd,	er	is	een	beamerinstallatie	gekomen,	er	
is	een	geluidinstallatie	gekomen	en	de	hele	ruimte	is	geschilderd.	Uiteindelijk	is	hierdoor	een	
negatief	bedrag	op	de	balans	gekomen.	Doordat	we	binnenkort	weer	geld	verwachten	te	krijgen	
door	het	inleveren	van	de	jaarverslagen,	zal	dit	saldo	omhoog	gaan.	De	investeringen	die	gedaan	
zijn,	zullen	jaren	meekomen	en	daarom	denken	wij	dat	dit	een	verantwoorde	investering	is	geweest.	
	 	
Subfondsen	

De	belangrijkste	subfondsen	zijn:	
	 	 	 	 	 2014	 	 2015	
Spreekuur	is	chilluur	 	 	 €	162,04	 €	29,14	
Zomerbarbecue		 	 	 €	742,97	 €	903,67	
Borrels	 	 	 	 	 €	25,51		 €	-	
Kerstactiviteit	 	 	 	 €	106,91	 €	127,59	
Aankoop	inventaris	LF	 	 	 €	13,98		 €	3.038,87	
Digitale	voorzieningen	 	 	 €	-	 	 €	728,82	
Website	 	 	 	 €	-	 	 €	141,51	
Overige		 	 	 	 €	237,79	 €	532,56	
	
	
	

12.5 Wasmachinefonds	

Inkomsten	 €	7.650,31	 Beginbalans	 €	20.931,30	
Uitgaven	 €	10.894,50	 Eindbalans	 €	17.687,11	
Resultaat	 €	-3.244,19	
	
De	inkomsten	van	het	wasmachinefonds	bestaan	uit	de	betalingen	van	bewoners	voor	wasmunten,	
en	uit	de	bijdragen	van	Stadswonen.	Door	investeringen	in	de	website	en	het	nieuwe	pasjessysteem	
gaan	de	betalingen	van	bewoners	nu	volledig	digitaal	en	zonder	tussenkomst	van	de	
wooncommissie.	Dit	is	handig	voor	de	bewoners	doordat	zij	nu	op	elk	gewenst	moment	hun	
'munten'	kunnen	kopen,	de	wooncommissie	hoeft	niet	meer	op	een	vast	tijdstip	aanwezig	te	zijn	
maar	bovenal	is	er	nu	geen	mogelijkheid	meer	tot	fraude.	Ook	kan	er	niet	meer	verkeerd	geteld	
worden	doordat	alles	via	de	computer	gaat.	Naar	onze	mening	is	dit	de	grote	investering	waard	
geweest.	
	
De	uitgaven	bestonden	uit	onderhoud	door	Miele,	de	aanleg	van	het	pasjessysteem	door	
Custommate	en	de	aanschaf	van	één	nieuwe	wasautomaat.	Door	deze	vrij	grote	investeringen	is	het	
fonds	een	beetje	kleiner	geworden.	We	verwachten	dat	dit	fonds	in	2016	nog	verder	zal	afnemen	
doordat	de	drogers	en	een	aantal	wasmachines	toe	zijn	aan	vervanging.	Op	het	moment	van	
schrijven	(05-05-2016),	zijn	er	al	vier	nieuwe	drogers	gekocht.	
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Subfondsen	

De	belangrijkste	subfondsen	zijn:	
	 	 	 	 	 2014	 	 2015	
Onderhoudskosten	 	 	 €	1.073,21	 €	509,03	
Vergoeding	Wascommissie	 	 €	240,00	 €	220,00	
Aankoop	inventaris	 	 	 €	11,72		 €	5.354,54	
	
	

13 Overige	opmerkingen	bij	financieel	jaarverslag	

Kasgeld	

Op	31	december	2015	zouden	we	eigenlijk	137.30	euro	in	kas	gehad	moeten	hebben.	In	
werkelijkheid	was	dit	116.30	euro.	Hiertoe	is	in	de	boekhouding	op	30	december	2015	een	
correctieboeking	doorgevoerd	om	dit	verschil	van	21	euro	te	corrigeren.	Dit	verschil	komt	deels	
doordat	we	op	1	januari	2015	7.05	euro	in	kas	hadden	moeten	hebben,	waar	er	in	werkelijkheid	
helemaal	geen	kasgeld	was.	Er	valt	moeilijk	te	controleren	hoe	dit	verschil	is	ontstaan	door	de	
gebrekkige	boekhouding	in	2014	en	2015.	Dan	ontbreekt	er	ook	nog	13.95	euro.	Dit	verschil	wijten	
wij	aan	een	bon	die	niet	is	ingeleverd,	al	zou	de	verklaring	ook	elders	kunnen	liggen.	Wij	trekken	ons	
dit	kasgeldverschil	enorm	aan.	Hoewel	de	wooncommissie	geen	fraude	verwacht,	mag	zoiets	
natuurlijk	niet	gebeuren.	Daarom	willen	wij,	nadat	dit	jaarverslag	is	goedgekeurd,	direct	al	het	
kasgeld	storten	en	nooit	meer	met	kasgeld	werken.		
	
Boekhoudprogramma	

Op	aanraden	van	de	kascontrolecommissie	is	in	2014	begonnen	met	het	bijhouden	van	de	
administratie	in	een	boekhoudsysteem.	Eerst	is	Conscribo	gebruikt.	Dit	programma	beviel	niet.	
Vervolgens	is	Davilex	aangeschaft.	Het	bleek	lastig	Davilex	onder	de	knie	te	krijgen	en	daardoor	is	de	
administratie	van	2014	alsnog	in	Excel	gedaan.	De	administratie	van	2015	is	wél	in	Davilex	gedaan,	
maar	dit	ging	niet	gemakkelijk.	Daarom	moet	nog	gekeken	worden	of	we	verder	willen	met	Davilex.	
Nieuwe	leden	kascontrolecommissie	en	aanbevelingen	
Door	de	verhuizing	van	dhr.	van	't	Foort	is	een	plek	vrijgekomen	in	de	kascontrolecommissie.	In	de	
bewonersvergadering	van	17	maart	2016	is	dhr.		Schepers	unaniem	aangenomen	door	de	aanwezige	
bewoners.	Hij	zal	samen	met	Robin	Smoor	de	nieuwe	kascontrolecommissie	vormen.	De	
kascontrolecommissie	heeft	bij	haar	oordeel	over	het	jaarverslag	van	2014	(dat	in	2016	plaats	vond)	
aangegeven	dat	zij	graag	betrokken	willen	worden	bij	grote	uitgaven	(meer	dan	1000	euro)	en	dat	
een	controle	per	kwartaal	wenselijk	is.	Wij	willen	hier	graag	gehoor	aan	geven	en	zullen	dit	dus	ook	
vanaf	01	juli	2016	doen.		
	
Overzicht	verplichtingen	

Alle	verplichtingen	hebben	betrekking	op	het	beheerfonds.	Het	gaat	om	die	van	telefoonkosten	
(Signet),	huur	van	het	telefoontoestel	(Aveha)	en	de	rekeningen	die	we	hebben	(ING).	
	
Voornemens	2016	

Voor	2016	heeft	de	wooncommissie	een	aantal	voornemens	gemaakt.	Namelijk:	

1. meer	bewoners	betrekken	bij	de	activiteiten;		
2. herstellen	van	het	dakterras	en	uitbreiden	van	toegankelijke	ruimte;		
3. upgraden	van	ICT	faciliteiten	en	uitbreiden	van	cameratoezicht;	
4. aanleggen	van	een	scooterstalling;	
5. onderzoeken	van	mogelijkheden	voor	een	betere	deurbelsysteem;	
6. herstellen	van	onprofessionele	elektra	installaties	in	de	schaften;		
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7. aanschaffen	van	een	boekhoudingssysteem	dat	alle	betalingen	kan	inlezen;	
8. uitbreiden	van	de	mogelijkheden	van	de	website.	

De	meeste	van	onze	voornemens	zullen	uit	het	Leefbaarheidsfonds	en	kleine	herstellingen	
betaalt	moeten	worden.	Dit	zijn	fondsen	die	of	op	het	moment	leeg	zijn	of	stabiel	zijn.	Deels	
zal	 het	 weer	 gevuld	 worden	 wanneer	 de	 fondsen	 vrijkomen	 door	 het	 inleveren	 van	 de	
jaarverslagen.	Anderzijds	willen	wij	ook	het	geld	uit	het	algemeen	fonds	doorschuiven	naar	
het	Leefbaarheidsfonds	om	het	gat	te	dichten.		

Een	 ander	 voornemen	 is	 stoppen	 met	 het	 gebruiken	 van	 kasgeld.	 In	 2016	 is	 nog	 geen	
kasgeld	gebruikt	en	wij	nemen	ons	voor	om	dit	zo	te	houden.	

	
Aanpassingen	service	kosten	2015-	2016	

Fonds	 Nu	 Per	1-7-2015	
Beheerfonds	 €	2,48	 €	2,54	
Kleine	hertellingenfonds	 €3,00	 €2,40	

Leefbaarheidsfonds	 €1,00	 €1,00	
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Bijlagen	

Bijlage	1:	Verklaring	Kascommissie	

	

Taak	

Het	is	onze	taak	om	aan	de	bewonersvergadering	verslag	uit	te	brengen	van	onze	bevindingen	naar	

aanleiding	van	ons	onderzoek	van	de	rekening	en	verantwoording	van	het	bestuur,	bestaande	uit	de	

balans,	 het	 exploitatieoverzicht	 en	 de	 toelichting.	 De	 jaarrekening	 is	 opgesteld	 onder	

verantwoordelijkheid	van	de	wooncommissie.	

Werkzaamheden	

Onze	werkzaamheden	 zijn	 erop	 gericht	 om	een	 redelijke	mate	 van	 zekerheid	 te	 verkrijgen	 dat	 de	

jaarrekening	 geen	 onjuistheden	 van	 materiaal	 belang	 bevat	 en	 bestaan	 onder	 meer	 uit	 een	

onderzoek	door	middel	van	deelwaarnemingen	van	informatie	ter	onderbouwing	van	de	bedragen.	

Wij	zijn	van	mening	dat	onze	werkzaamheden	een	deugdelijke	grondslag	beiden	voor	ons	oordeel.		

Bevindingen	

De	Kascommissie	heeft	geconstateerd	dat	 in	het	onderhavige	boekjaar	grote	uitgaven	zijn	verricht.	

De	grote	uitgaven	hebben	betrekking	op	de	renovatie	van	de	gezamenlijke	ruimte.	Tevens	is	er	door	

de	Wooncommissie	een	wasmachine	en	een	pasjessysteem	aangeschaft.	

De	kascommissie	 is	niet	tevreden	over	de	post	printkosten,	er	 is	onvoldoende	inzicht	 in	de	gedane	

(uitgevoerde)	printkosten.	Het	is	onduidelijk	waar	de	printkosten	aan	zijn	besteed.	

De	 Kascommissie	 merkt	 op	 dat	 zij	 het	 prettig	 vindt	 dat	 de	 gedane	 aanbevelingen	 in	 het	

kascommissieverslag	over	het	boekjaar	2014	zijn	overgenomen.	

Aanbevelingen	

De	 Kascommissie	 zou	 in	 de	 toekomst	 graag	 zien	 dat	 er	 meer	 inzicht	 komt	 in	 de	 printkosten.	 De	

wooncommissieleden	mogen	gratis	printen,	het	 is	nu	niet	duidelijk	welk	percentage	van	de	 totale	

printkosten	 de	 wooncommissieleden	 printen.	 Het	 verschaft	 voor	 alle	 partijen	 duidelijkheid	 als	 er	

inzicht	komt	in	hoeveel	de	wooncommissieleden	gratis	printen.	Tevens	zou	de	Kascommissie	graag	

zien	 dat	 in	 de	 toekomst	 bij	 wisseling	 van	 de	 toners	 de	 lege	 toner	 aan	 de	 Kascommissie	 wordt	

getoond,	alvorens	er	een	nieuwe	toner	besteld	wordt.	
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Oordeel	

Wij	zijn	van	oordeel	dat	de	onderhavige	jaarrekening	(balans,	resultatenrekening	en	de	toelichting)	

een	 getrouw	 beeld	 geeft	 van	 de	 financiële	 positie	 van	 het	woongebouw	 per	 balansdatum	 en	 het	

resultaat	over	het	boekjaar	2015.	

Met	deze	verklaring	verzoeken	wij	de	vergadering	om	decharge	 te	 verlenen	aan	de	 leden	van	het	

dagelijkse	bestuur	en	de	wooncommissie	van	woongebouw	De	Boezemsingel	voor	de	 jaarrekening	

2015.	
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Bijlage	2:	Verklaring	Wooncommissie	

	

Hierbij	 verklaren	 het	 dagelijks	 bestuursleden	 en	 de	 algemene	 bestuursleden	 gezamenlijk	 ook	

genoemd	de	wooncommissie	van	het	(vereniging)	woongebouw	Boezemsingel	zich	te	verenigen	met	

het	jaarverslag	2015.	

Het	bestuursbesluit	tot	goedkeuring	van	het	jaarverslag	is	genomen	op	10-05-2016.	

Het	bewonersbesluit	tot	goedkeuring	van	het	jaarverslag	wordt	genomen	op	13-05-2016	

Aldus	ondertekend	te	Rotterdam	op	14-05-2016.	

Dagelijks	bestuur	

	

Jai’rus	J.	Barry	
Voorzitter	Woongebouw	Boezemsingel	
Beheerder	Wooncommissie		

	 Benedict	Hennep	
Woongebouw	Boezemsingel	
Wooncommissielid	

	

	

Teun	Steenbergen	
	Penningmeester	
	

Wooncommissie	

	

Zoë	Nicolaas	
Administratief	ondersteuner	
	Woongebouw	Boezemsingel	
Wooncommissielid	

	 	

	

	

	 	 		
	

		

	 	 		

	

	 	



	

Bijlage	3:	Financiële	Mutaties	overzicht	2015	
	

13.1 Financiële	Mutaties	overzicht	2015	per	fonds	
	

Omschrijving/Mutatieregel	 Datum	mutatieregel	 MutatieNr	 Debet	 Credit	 Toewijzing	
Algemeenfonds	 		 		 		 		 		
					Beginsaldo	 		 		 		 €	0,00	 		
					Rente	spaarrekening	 1-1-2015	 87	 €	0,00	 €	321,86	 Inkomen	uit	rente	
					Boete	Suzanne	Sluijter	 7-1-2015	 5	 €	0,00	 €	15,00	 Boetes	
					Opbrengst	Vending	Machine	factuur	201432314	OPZET	 12-2-2015	 64	 €	0,00	 €	110,33	 Verkoop	Verdingmachine	
					Boete	Anne	Bolleboom	 30-9-2015	 50	 €	0,00	 €	20,00	 Boetes	
					Boete	van	Essen	 7-12-2015	 59	 €	0,00	 €	20,00	 Boetes	
					Boete	Nieuwenhuis	 10-12-2015	 61	 €	0,00	 €	20,00	 Boetes	
					Betaling	boete	Nicolai	 22-12-2015	 68	 €	0,00	 €	15,00	 Boetes	
					Boete	Angel	 30-12-2015	 73	 €	0,00	 €	15,00	 Boetes	
					Totaal	periode	mutaties	 		 		 €	0,00	 €	537,19	 		
		 		 		 		 		 		
Algemeenfonds	totaal	 		 		 		 €	537,19	 		
	

310	 Beheerfonds	 		 		 		 		 		
		 					Beginsaldo	 		 		 		 €	8.079,17	 		
		 					Bestuursvergoeding	2014-12	 2-1-2015	 125	 €	125,00	 €	0,00	 Beheervergoeding	
		 					Bestuursvergoeding	Assistent	Beheerder	2014-12	 2-1-2015	 126	 €	125,00	 €	0,00	 Beheervergoeding	
		 					zakelijk	betalingsverkeer	 5-1-2015	 24	 €	32,75	 €	0,00	 Bankkostenkosten	
		 					gesprekskosten	en	abonnement	 6-1-2015	 19	 €	13,08	 €	0,00	 Telefoonkosten	
		 					boodschappen	 27-1-2015	 39	 €	103,32	 €	0,00	 WoCo	Boodschappen	
		 					4x	sleutels	 27-1-2015	 38	 €	18,00	 €	0,00	 Onvoorzien	beheerkosten	
		 					boodschappen	 29-1-2015	 22	 €	164,33	 €	0,00	 WoCo	Boodschappen	



	

		 					Bestuursvergoeding	Assistent	Beheerder	2015-01	 2-2-2015	 131	 €	125,00	 €	0,00	 Beheervergoeding	
		 					gesprekskosten	 2-2-2015	 40	 €	7,95	 €	0,00	 Telefoonkosten	
		 					Bestuursvergoeding	Beheerder	2015-01	 2-2-2015	 129	 €	125,00	 €	0,00	 Beheervergoeding	
		 					tape	 3-2-2015	 25	 €	1,57	 €	0,00	 Aankoop	kantoorartikelen	
		 					kantoorartiekelen	 3-2-2015	 26	 €	20,85	 €	0,00	 Aankoop	kantoorartikelen	
		 					Vestia	Fondsen	09-2013	BB	 4-2-2015	 20	 €	0,00	 €	404,24	 Servicekosten	betaling	BH	
		 					Vestia	Fondsen	01-2015	BB	 20-2-2015	 24	 €	0,00	 €	414,02	 Servicekosten	betaling	BH	
		 					Vestia	Fondsen	03-2015	BB	 26-2-2015	 31	 €	0,00	 €	414,02	 Servicekosten	betaling	BH	
		 					Vestia	Fondsen	02-2015	BB	 26-2-2015	 27	 €	0,00	 €	414,02	 Servicekosten	betaling	BH	
		 					Bestuursvergoeding	Assistent	Beheerder	 2-3-2015	 134	 €	125,00	 €	0,00	 Beheervergoeding	
		 					Bestuursvergoeding	Beheerder	2015-02	 2-3-2015	 133	 €	125,00	 €	0,00	 Beheervergoeding	
		 					gesprekskosten	 2-3-2015	 42	 €	9,93	 €	0,00	 Telefoonkosten	
		 					Conscribo	betaling	2014	 3-3-2015	 160	 €	79,94	 €	0,00	 Onvoorzien	beheerkosten	
		 					Terugbetaling	vergoeding	Hennep	 17-3-2015	 11	 €	0,00	 €	40,00	 Beheervergoeding	
		 					Vergoeding	Adm.	Ond.	2015-01	2015-02	(Nicolaas)	 17-3-2015	 138	 €	40,00	 €	0,00	 Beheervergoeding	
		 					Vergoeding	Penningmeester	2015-01	2015-02	(zhu)	 17-3-2015	 137	 €	120,00	 €	0,00	 Beheervergoeding	
		 					uittreksel	KVK	nrs	 18-3-2015	 43	 €	15,00	 €	0,00	 Operationeel		beheer	beno	
		 					kantoor	artikelen	 20-3-2015	 47	 €	37,06	 €	0,00	 Aankoop	kantoorartikelen	
		 					Paypal	beveiligingsmaatregel	2	 30-3-2015	 74	 €	0,00	 €	0,08	 Operationeel		beheer	beno	
		 					Paypal	beveiligingsmaatregel	 30-3-2015	 75	 €	0,00	 €	0,08	 Operationeel		beheer	beno	
		 					Vestia	Fondsen	04-2015	BB	 1-4-2015	 81	 €	0,00	 €	414,02	 Servicekosten	betaling	BH	
		 					Vergoeding	Assistent	beheerder	2015-03	 1-4-2015	 143	 €	85,00	 €	0,00	 Beheervergoeding	
		 					Vergoeding	penningmeester	2015-03	 1-4-2015	 144	 €	60,00	 €	0,00	 Beheervergoeding	
		 					Vergoeding	beheerder	2015-03	 1-4-2015	 142	 €	125,00	 €	0,00	 Beheervergoeding	
		 					Vergoeding	administratief	ondersteuner	2015-03	 1-4-2015	 146	 €	40,00	 €	0,00	 Beheervergoeding	
		 					gesprekskosten	 2-4-2015	 48	 €	8,95	 €	0,00	 Telefoonkosten	
		 					zakelijk	betalingsverkeer	 3-4-2015	 13	 €	33,54	 €	0,00	 Bankkostenkosten	
		 					123inkt	restbedrag	-	aanmaningskosten	 7-4-2015	 161	 €	28,00	 €	0,00	 Aankoop	kantoorartikelen	
		 					Vestia	Fondsen	05-2015	BB	 22-4-2015	 82	 €	0,00	 €	414,02	 Servicekosten	betaling	BH	
		 					gesprekskosten	 1-5-2015	 60	 €	10,47	 €	0,00	 Telefoonkosten	



	

		 					Vergoeding	assistent	beheerder	2015-04	 4-5-2015	 152	 €	85,00	 €	0,00	 Beheervergoeding	
		 					Vergoeding	beheerder	2015-04	 4-5-2015	 150	 €	125,00	 €	0,00	 Beheervergoeding	
		 					Vergoeding	Penningmeester	2015-04	 4-5-2015	 149	 €	60,00	 €	0,00	 Beheervergoeding	
		 					Vergoeding	administratieve	ondersteuner	2015-04	 4-5-2015	 153	 €	40,00	 €	0,00	 Beheervergoeding	
		 					Pizza	thuisbezorgd.nl	 11-5-2015	 163	 €	35,44	 €	0,00	 Onvoorzien	beheerkosten	
		 					toner	 13-5-2015	 62	 €	187,50	 €	0,00	 Aankoop	kantoorartikelen	
		 					AVEHA	september	2014	 14-5-2015	 156	 €	121,00	 €	0,00	 Telefoonkosten	
		 					Eforyou	USB	oplader	 14-5-2015	 162	 €	6,90	 €	0,00	 Operationeel		beheer	beno	
		 					boodschappen	 15-5-2015	 96	 €	114,85	 €	0,00	 WoCo	Boodschappen	
		 					uitreksels	KVKnrs	 18-5-2015	 63	 €	15,00	 €	0,00	 Operationeel		beheer	beno	
		 					boodschappen	 20-5-2015	 64	 €	7,95	 €	0,00	 WoCo	Boodschappen	
		 					Aveha	oktober	2015	201410879	 21-5-2015	 165	 €	21,78	 €	0,00	 Telefoonkosten	
		 					Aveha	Q1	2015	201530928	 21-5-2015	 166	 €	21,78	 €	0,00	 Telefoonkosten	
		 					RV325	router	 21-5-2015	 65	 €	295,24	 €	0,00	 Aankoop	beheer	inventaris	
		 					VISION	Techconnect	VGA	 21-5-2015	 120	 €	91,76	 €	0,00	 Telefoonkosten	
		 					boodschappen	 22-5-2015	 33	 €	25,88	 €	0,00	 WoCo	Boodschappen	
		 					aveha	201530162	 24-5-2015	 168	 €	21,78	 €	0,00	 Telefoonkosten	
		 					Aveha	dubbel,	wordt	verrekend	 25-5-2015	 266	 €	91,76	 €	0,00	 Telefoonkosten	
		 					Vestia	Fondsen	06-2015	BB	 28-5-2015	 43	 €	0,00	 €	414,02	 Servicekosten	betaling	BH	
		 					Vergoeding	beheerder	2015-05	 1-6-2015	 171	 €	125,00	 €	0,00	 Beheervergoeding	
		 					Vergoeding	Penningmeester	2015-05	 1-6-2015	 173	 €	60,00	 €	0,00	 Beheervergoeding	
		 					Vergoeding	assistent	beheerder	2015-05	 1-6-2015	 172	 €	85,00	 €	0,00	 Beheervergoeding	
		 					PostNL	 1-6-2015	 118	 €	3,21	 €	0,00	 Onvoorzien	beheerkosten	
		 					Paypal	toevoegen	eigen	rekening	 1-6-2015	 267	 €	0,49	 €	0,00	 Operationeel		beheer	beno	
		 					Vergoeding	administratieve	ondersteuner	2015-05	 1-6-2015	 170	 €	40,00	 €	0,00	 Beheervergoeding	
		 					boodschappen	 2-6-2015	 68	 €	4,98	 €	0,00	 WoCo	Boodschappen	
		 					kip	gallery	 2-6-2015	 69	 €	28,40	 €	0,00	 WoCo	Boodschappen	
		 					Eten	na	fietsenactie	Mercan	 4-6-2015	 250	 €	36,50	 €	0,00	 WoCo	Boodschappen	
		 					overdracht	domein	boezemsingel.nl	 4-6-2015	 71	 €	12,10	 €	0,00	 Operationeel		beheer	beno	
		 					kriyoyo	snacks	 7-6-2015	 72	 €	19,80	 €	0,00	 WoCo	Boodschappen	



	

		 					boodschappen	AH	 14-6-2015	 12	 €	90,58	 €	0,00	 WoCo	Boodschappen	
		 					Vergoeding	assistent	beheerder	2015-06	 1-7-2015	 181	 €	85,00	 €	0,00	 Beheervergoeding	
		 					Vergoeding	beheerder	2015-06	 1-7-2015	 180	 €	125,00	 €	0,00	 Beheervergoeding	
		 					Vergoeding	Penningmeester	2015-06	 1-7-2015	 178	 €	60,00	 €	0,00	 Beheervergoeding	
		 					Vergoeding	administratieve	ondersteuner	2015-06	 1-7-2015	 177	 €	40,00	 €	0,00	 Beheervergoeding	
		 					gesprekskosten	 2-7-2015	 79	 €	9,44	 €	0,00	 Telefoonkosten	
		 					klembrod	en	white	board	 2-7-2015	 80	 €	54,61	 €	0,00	 Aankoop	beheer	inventaris	
		 					Telefoonkosten	 3-7-2015	 263	 €	9,15	 €	0,00	 Telefoonkosten	
		 					zakelijk	betalingsverkeer	 4-7-2015	 81	 €	34,17	 €	0,00	 Bankkostenkosten	
		 					roldeaurkast,	officeshops	 7-7-2015	 82	 €	414,04	 €	0,00	 Aankoop	beheer	inventaris	
		 					bureaustoel,	home24	 7-7-2015	 83	 €	59,99	 €	0,00	 Aankoop	beheer	inventaris	
		 					potmagneet,	postNL	 27-7-2015	 87	 €	7,33	 €	0,00	 Operationeel		beheer	beno	
		 					Vergoeding	beheerder	2015-07	 3-8-2015	 187	 €	125,00	 €	0,00	 Beheervergoeding	
		 					Vergoeding	assistent	beheerder	2015-07	 3-8-2015	 185	 €	85,00	 €	0,00	 Beheervergoeding	
		 					Vergoeding	administratieve	ondersteuner	2015-07	 3-8-2015	 186	 €	40,00	 €	0,00	 Beheervergoeding	
		 					Vergoeding	Penningmeester	2015-07	 3-8-2015	 184	 €	60,00	 €	0,00	 Beheervergoeding	
		 					thuisbezorgd	pizza	 19-8-2015	 10	 €	47,41	 €	0,00	 Onvoorzien	beheerkosten	
		 					Davilex	Club	 27-8-2015	 91	 €	208,39	 €	0,00	 Aankoop	beheer	inventaris	
		 					Vergoeding	beheerder	2015-08	 1-9-2015	 189	 €	125,00	 €	0,00	 Beheervergoeding	
		 					Gesprekskosten	 1-9-2015	 109	 €	8,24	 €	0,00	 Telefoonkosten	
		 					Vergoeding	assistent	beheerder	2015-08	 1-9-2015	 192	 €	85,00	 €	0,00	 Beheervergoeding	
		 					Vergoeding	administratieve	ondersteuner	2015-08	 1-9-2015	 191	 €	40,00	 €	0,00	 Beheervergoeding	
		 					toner	zwart	en	kleuren	 6-9-2015	 88	 €	245,45	 €	0,00	 Aankoop	kantoorartikelen	
		 					PostNL	 7-9-2015	 119	 €	8,20	 €	0,00	 Onvoorzien	beheerkosten	
		 					Nietmachine	langhechter	nietje	 7-9-2015	 268	 €	37,88	 €	0,00	 Aankoop	kantoorartikelen	
		 					Signet	 8-9-2015	 248	 €	10,59	 €	0,00	 Telefoonkosten	
		 					Beveiligingsmaatregel	papal	 8-9-2015	 77	 €	0,00	 €	0,18	 Operationeel		beheer	beno	
		 					Beveiligingsmaatregel	papal	 8-9-2015	 76	 €	0,00	 €	0,06	 Operationeel		beheer	beno	
		 					C5	envelop	 10-9-2015	 93	 €	33,79	 €	0,00	 Aankoop	kantoorartikelen	
		 					Vergoeding	assistent	beheerder	2015-09	 1-10-2015	 201	 €	85,00	 €	0,00	 Beheervergoeding	



	

		 					Vergoeding	administratieve	ondersteuner	2015-09	 1-10-2015	 200	 €	40,00	 €	0,00	 Beheervergoeding	
		 					Vergoeding	beheerder	2015-09	 1-10-2015	 198	 €	125,00	 €	0,00	 Beheervergoeding	
		 					Toners	 21-10-2015	 205	 €	145,50	 €	0,00	 Aankoop	kantoorartikelen	
		 					Afrekening	betalingsverkeer	 28-10-2015	 269	 €	34,98	 €	0,00	 Bankkostenkosten	
		 					Vergoeding	administratieve	ondersteuner	2015-10	 2-11-2015	 206	 €	40,00	 €	0,00	 Beheervergoeding	
		 					Belkosten	 2-11-2015	 210	 €	13,42	 €	0,00	 Telefoonkosten	
		 					Vergoeding	beheerder	2015-10	 2-11-2015	 209	 €	125,00	 €	0,00	 Beheervergoeding	
		 					Vergoeding	assistent	beheerder	2015-10	 2-11-2015	 207	 €	85,00	 €	0,00	 Beheervergoeding	
		 					TP-LINK	Archer	C9	-	Wireless	AC1900	 4-11-2015	 213	 €	129,00	 €	0,00	 Aankoop	beheer	inventaris	
		 					Windows	10,	toetsenbord,	kabels	 6-11-2015	 271	 €	334,79	 €	0,00	 Aankoop	beheer	inventaris	
		 					Vergoeding	assistent	beheerder	2015-11	 1-12-2015	 216	 €	85,00	 €	0,00	 Beheervergoeding	
		 					Vergoeding	administratieve	ondersteuner	2015-11	 1-12-2015	 219	 €	40,00	 €	0,00	 Beheervergoeding	
		 					Vergoeding	beheerder	2015-11	 1-12-2015	 217	 €	125,00	 €	0,00	 Beheervergoeding	
		 					Hele	late	albert	heijn	(aanmaning	graydon	gehad)	 3-12-2015	 221	 €	57,80	 €	0,00	 WoCo	Boodschappen	
		 					stempelplaats	stempels	betaald/afgehandeld	 7-12-2015	 224	 €	69,45	 €	0,00	 Aankoop	beheer	inventaris	
		 					Stempelplaats	schuifbordjes	 7-12-2015	 223	 €	39,48	 €	0,00	 Aankoop	beheer	inventaris	
		 					gesprekskosten	 7-12-2015	 226	 €	14,52	 €	0,00	 Telefoonkosten	
		 					Vergoeding	wascommissie	Hut	terug	 8-12-2015	 46	 €	0,00	 €	240,00	 Beheervergoeding	
		 					Aveha	betaling	factuur	29-07-20145	 21-12-2015	 254	 €	21,78	 €	0,00	 Telefoonkosten	
		 					gesprekskosten	 24-12-2015	 259	 €	11,17	 €	0,00	 Telefoonkosten	
		 					Schoonmaak	Zoe	3	maanden	 28-12-2015	 242	 €	60,00	 €	0,00	 Operationeel		beheer	beno	
		 					Schoonmaak	Barry	1	maand	 28-12-2015	 243	 €	20,00	 €	0,00	 Operationeel		beheer	beno	
		 					Pizza	 28-12-2015	 246	 €	23,46	 €	0,00	 Onvoorzien	beheerkosten	
		 					Correctieboeking	tekort	kasgeld	 30-12-2015	 273	 €	21,00	 €	0,00	 Onvoorzien	beheerkosten	
		 					Totaal	periode	mutaties	 		 		 €	7.484,45	 €	3.168,76	 		
		 		 		 		 		 		 		

310	 Beheerfonds	totaal	 		 		 		 €	3.763,48	 		

	 	 	 	 	 	 	320	 Kleine	Herstellingenfonds	 		 		 		 		 		
		 					Beginsaldo	 		 		 		 €	 		



	

20.220,02	
		 					Aankoop	Zekeringen	 9-1-2015	 128	 €	62,51	 €	0,00	 Aankoop	Tech.	goederen	
		 					grif	gun	en	verdunner	 17-2-2015	 41	 €	260,55	 €	0,00	 Aankoop	Tech.	inventaris	
		 					Vestia	Fondsen	01-2015	KHF	 20-2-2015	 22	 €	0,00	 €	410,40	 Servicekosten	betaling	KH	
		 					Vestia	Fondsen	02-2015	KHF	 26-2-2015	 26	 €	0,00	 €	410,40	 Servicekosten	betaling	KH	
		 					Vestia	Fondsen	03-2015	KHF	 26-2-2015	 30	 €	0,00	 €	410,40	 Servicekosten	betaling	KH	
		 					TD	Februari	Klein	Herstellingenfonds	 17-3-2015	 135	 €	40,50	 €	0,00	 Technische	Dienstkosten	
		 					WPM	Vergoeding	Jan-Feb	 17-3-2015	 136	 €	40,00	 €	0,00	 Technische	Dienstkosten	
		 					TD	Februari	 17-3-2015	 139	 €	94,50	 €	0,00	 Technische	Dienstkosten	
		 					borent	autohuur	 19-3-2015	 44	 €	300,00	 €	0,00	 Technische	Dienstkosten	
		 					Diesel	Haan	Spaansepolder	 20-3-2015	 140	 €	3,01	 €	0,00	 Technische	Dienstkosten	
		 					buis	flexibel	 20-3-2015	 45	 €	30,74	 €	0,00	 Aankoop	Tech.	goederen	
		 					Terugstorting	restant	borg	autohuur	 24-3-2015	 12	 €	0,00	 €	193,95	 Technische	Dienstkosten	
		 					WPM	Vergoeding	 1-4-2015	 145	 €	20,00	 €	0,00	 Technische	Dienstkosten	
		 					Vestia	Fondsen	03-2015	KHF	 22-4-2015	 79	 €	0,00	 €	410,40	 Servicekosten	betaling	KH	
		 					Vestia	Fondsen	05-2015	KHF	 22-4-2015	 80	 €	0,00	 €	410,40	 Servicekosten	betaling	KH	
		 					WPM	Vergoeding	2015-04	 4-5-2015	 148	 €	20,00	 €	0,00	 Technische	Dienstkosten	
		 					Inkoop	inventaris	Niko	vd	Velden	 12-5-2015	 154	 €	100,00	 €	0,00	 Aankoop	Tech.	goederen	
		 					WPM	vergoeding	2014-11	2014-12	 13-5-2015	 155	 €	40,00	 €	0,00	 Technische	Dienstkosten	
		 					Puzzi	10/1	en	tapijtreinigermiddel	 20-5-2015	 16	 €	746,69	 €	0,00	 Aankoop	Tech.	goederen	
		 					mondstuk	belkeed	com	 21-5-2015	 14	 €	31,85	 €	0,00	 Aankoop	Tech.	goederen	
		 					Vestia	Fondsen	06-2015	KHF	 28-5-2015	 42	 €	0,00	 €	410,40	 Servicekosten	betaling	KH	
		 					wegwerphandschoenen	 1-6-2015	 67	 €	2,17	 €	0,00	 Aankoop	Tech.	inventaris	
		 					WPM	vergoeding	 2-6-2015	 174	 €	20,00	 €	0,00	 Technische	Dienstkosten	
		 					diverse	technische	artiekelen	 5-6-2015	 101	 €	235,77	 €	0,00	 Aankoop	Tech.	inventaris	
		 					Diverse	technische	artiekelen	 12-6-2015	 100	 €	288,77	 €	0,00	 Aankoop	Tech.	inventaris	
		 					tang	 23-7-2015	 31	 €	20,97	 €	0,00	 Aankoop	Tech.	goederen	
		 					10	douchekoppen	 18-9-2015	 197	 €	72,12	 €	0,00	 Aankoop	Tech.	inventaris	
		 					2	spanbanden	5	m	x	25	mm	 23-9-2015	 196	 €	34,98	 €	0,00	 Aankoop	Tech.	inventaris	
		 					Spanband	met	ratel	 24-9-2015	 92	 €	8,97	 €	0,00	 Aankoop	Tech.	inventaris	



	

		 					Vestia	Fondsen	09-2013	KHF	 7-12-2015	 18	 €	0,00	 €	513,00	 Servicekosten	betaling	KH	
		 					OV	voor	verfspuit	 15-12-2015	 235	 €	3,50	 €	0,00	 Aankoop	Tech.	goederen	
		 					Verfspuit	en	andere	verfspullen	 15-12-2015	 234	 €	114,41	 €	0,00	 Aankoop	Tech.	goederen	
		 					Order	stadswonen	reparatie	152.623	 21-12-2015	 255	 €	71,57	 €	0,00	 Hertelkosten		
		 					twee	plastic	tassen	praxis	 22-12-2015	 257	 €	0,40	 €	0,00	 Aankoop	Tech.	goederen	
		 					Retourzending	spanbanden	 23-12-2015	 69	 €	0,00	 €	34,98	 Aankoop	Tech.	goederen	
		 					Uitbetaling	technische	werkzaamheden	Hennep	56.5u	 28-12-2015	 244	 €	254,25	 €	0,00	 Technische	Dienstkosten	
		 					Uitbetaling	technische	werkzaamheden	Barry	3.5u	 28-12-2015	 245	 €	15,75	 €	0,00	 Technische	Dienstkosten	
		 					Uitbetaling	technische	werkzaamheden	Mathilda	27u	 28-12-2015	 241	 €	121,50	 €	0,00	 Technische	Dienstkosten	
		 					Tabletten	tapijtreiniger	 30-12-2015	 261	 €	40,17	 €	0,00	 Aankoop	Tech.	inventaris	
		 					Totaal	periode	mutaties	 		 		 €	3.095,65	 €	3.204,33	 		
		 		 		 		 		 		 		

320	 Kleine	Herstellingenfonds	totaal	 		 		 		
€	

20.328,70	 		

	 	 	 	 	 	 	330	 Leefbaarheidsfonds	 		 		 		 		 		
		 					Beginsaldo	 		 		 		 €	2.055,78	 		
		 					Mondjes	(snacks)	 26-1-2015	 3	 €	164,00	 €	0,00	 Onvoorzien	LF	Kosten	
		 					Vestia	Fondsen	09-2013	LF	 4-2-2015	 19	 €	0,00	 €	171,00	 Servicekosten	betaling	LF	
		 					Vestia	Fondsen	01-2014	LF	 20-2-2015	 23	 €	0,00	 €	171,00	 Servicekosten	betaling	LF	
		 					Vestia	Fondsen	03-2014	LF	 26-2-2015	 33	 €	0,00	 €	171,00	 Servicekosten	betaling	LF	
		 					Vestia	Fondsen	02-2014	LF	 26-2-2015	 28	 €	0,00	 €	171,00	 Servicekosten	betaling	LF	
		 					Vestia	Fondsen	04-2014	LF	 1-4-2015	 83	 €	0,00	 €	171,00	 Servicekosten	betaling	LF	
		 					Rif	bakkerij	 5-4-2015	 272	 €	29,00	 €	0,00	 Onvoorzien	LF	Kosten	
		 					picknicktafel	 8-4-2015	 58	 €	206,00	 €	0,00	 Aankoop	LF	inventaris	
		 					VVV	bon	etc.	 9-4-2015	 159	 €	41,57	 €	0,00	 Onvoorzien	LF	Kosten	
		 					waterkoker,	tafelhoes	 11-4-2015	 56	 €	46,59	 €	0,00	 Aankoop	LF	inventaris	
		 					boodschappen	 11-4-2015	 55	 €	27,10	 €	0,00	 Onvoorzien	LF	Kosten	
		 					bioscoop	cadeau	 11-4-2015	 54	 €	9,95	 €	0,00	 Onvoorzien	LF	Kosten	
		 					Vestia	Fondsen	05-2014	LF	 22-4-2015	 84	 €	0,00	 €	171,00	 Servicekosten	betaling	LF	



	

		 					Vergoeding	inkopen	paasbrunch	 4-5-2015	 164	 €	30,00	 €	0,00	 Onvoorzien	LF	Kosten	
		 					Cadeau	Niko	(narnia)	 12-5-2015	 265	 €	70,99	 €	0,00	 Onvoorzien	LF	Kosten	
		 					Adirana's	kitchen	afscheidsborrel	 22-5-2015	 167	 €	60,50	 €	0,00	 Onvoorzien	LF	Kosten	
		 					VVV	cadeau	bon	 22-5-2015	 32	 €	65,00	 €	0,00	 Onvoorzien	LF	Kosten	
		 					bloemen	 22-5-2015	 34	 €	30,00	 €	0,00	 Onvoorzien	LF	Kosten	
		 					Vestia	Fondsen	06-2014	LF	 28-5-2015	 44	 €	0,00	 €	171,00	 Servicekosten	betaling	LF	
		 					TV	omkasting,	steero	bv	 3-6-2015	 70	 €	556,60	 €	0,00	 Digitalate	voorzieningen		
		 					titan	mount	 10-6-2015	 74	 €	49,99	 €	0,00	 Digitalate	voorzieningen		

	
					projector,	coolblue	bv	 14-6-2015	 75	 €	349,00	 €	0,00	 Aankoop	beheer	inventaris	

	
					ligilink	beamer	houder,	conrad	electronic	 14-6-2015	 86	 €	31,94	 €	0,00	 Aankoop	beheer	inventaris	

		 					Aanbetaling	geluidsinstallatie	mediamarkt	 17-6-2015	 176	 €	50,00	 €	0,00	 Aankoop	LF	inventaris	
		 					Patch	cable,	lindy	cat,	netwerkkabel	 22-6-2015	 262	 €	79,88	 €	0,00	 Aankoop	LF	inventaris	
		 					IMP.	HD	5	light	 24-6-2015	 17	 €	84,98	 €	0,00	 Aankoop	LF	inventaris	
		 					Terugbetaling	Mediamarkt	factuur	1062724	 24-6-2015	 72	 €	0,00	 €	70,00	 Aankoop	LF	inventaris	
		 					philips	bluetooth	 2-7-2015	 77	 €	45,94	 €	0,00	 Aankoop	LF	inventaris	
		 					base	en	surround	receiver	 2-7-2015	 78	 €	348,97	 €	0,00	 Aankoop	LF	inventaris	
		 					Actua	assurantien	(mediamarkt)	 14-7-2015	 183	 €	41,95	 €	0,00	 Aankoop	LF	inventaris	
		 					ether	port		 23-7-2015	 84	 €	34,97	 €	0,00	 Aankoop	LF	inventaris	
		 					JBL	Cinema	Speakers	 28-7-2015	 123	 €	204,00	 €	0,00	 Aankoop	LF	inventaris	
		 					terugbetaling	Mediamarkt	41509113	+	41500559	 28-7-2015	 71	 €	0,00	 €	398,97	 Aankoop	LF	inventaris	
		 					pioneer	av	receiver	 29-7-2015	 27	 €	194,95	 €	0,00	 Aankoop	LF	inventaris	
		 					Konig	DVB	receiver	 25-8-2015	 114	 €	39,99	 €	0,00	 Aankoop	LF	inventaris	
		 					Diverse	drank	en	vlees	 24-9-2015	 108	 €	623,51	 €	0,00	 Zomer	BBQ	
		 					booschappen	BBQ	 24-9-2015	 107	 €	14,00	 €	0,00	 Zomer	BBQ	
		 					ribs	en	sla	 26-9-2015	 104	 €	84,28	 €	0,00	 Zomer	BBQ	
		 					Terugbetaling	Barry	Blokker	 28-9-2015	 195	 €	27,22	 €	0,00	 Aankoop	LF	inventaris	
		 					zomerbbq	albert	heijn	 28-9-2015	 251	 €	10,49	 €	0,00	 Zomer	BBQ	
		 					Diverse	bier	 28-9-2015	 106	 €	145,56	 €	0,00	 Zomer	BBQ	
		 					boodschappen	 28-9-2015	 102	 €	11,25	 €	0,00	 Zomer	BBQ	
		 					frites	 28-9-2015	 105	 €	14,58	 €	0,00	 Zomer	BBQ	



	

		 					retour	8547297650011	Konig	DVB	 4-10-2015	 1	 €	0,00	 €	39,99	 Aankoop	LF	inventaris	
		 					1	Set	flighprotectors	aluminium	black	(darts)	 19-10-2015	 202	 €	26,90	 €	0,00	 Aankoop	LF	inventaris	
		 					Pedaalemmer	+	overigen	 20-10-2015	 203	 €	15,91	 €	0,00	 Aankoop	LF	inventaris	
		 					Plus	inkoop	leefbaarheidsfonds	 3-11-2015	 270	 €	15,25	 €	0,00	 Spreekuur	=	Chilluur	
		 					LIDL	inkoop	leefbaarheidsfonds	 3-11-2015	 212	 €	13,89	 €	0,00	 Spreekuur	=	Chilluur	
		 					The	Events	Calender	plugings	(paypal)	 17-11-2015	 215	 €	78,29	 €	0,00	 Website	
		 					Secureye	beamerinrichting	recreatieruimte	 1-12-2015	 252	 €	784,08	 €	0,00	 Aankoop	LF	inventaris	
		 					Laminaat	recreatieruimte	leen	bakker	 3-12-2015	 220	 €	446,67	 €	0,00	 Aankoop	LF	inventaris	
		 					Monteren	flatscreen	inclusief	omkasting	2015120	 4-12-2015	 222	 €	113,74	 €	0,00	 Digitalate	voorzieningen		
		 					Kabels	recreatieruimte	 7-12-2015	 225	 €	33,90	 €	0,00	 Aankoop	LF	inventaris	
		 					kerstspullen	gamma	 9-12-2015	 228	 €	150,25	 €	0,00	 Kerstactiviteit	
		 					Verfspullen	recreatieruimte	HUBO	 14-12-2015	 233	 €	115,47	 €	0,00	 Aankoop	LF	inventaris	
		 					kerstinkopen	action	 15-12-2015	 230	 €	18,60	 €	0,00	 Kerstactiviteit	
		 					LF	recreatieruimte	 15-12-2015	 232	 €	4,45	 €	0,00	 Onvoorzien	LF	Kosten	
		 					kerstinkopen	chocomel	 15-12-2015	 229	 €	8,99	 €	0,00	 Kerstactiviteit	
		 					mededelingenbord	USB	 15-12-2015	 231	 €	8,49	 €	0,00	 Digitalate	voorzieningen		
		 					Terugbetaling	Barry	oliebollen	 21-12-2015	 256	 €	24,75	 €	0,00	 Kerstactiviteit	
		 					Aankoop	lampen	en	andere	dingen	recreatieruimte	 22-12-2015	 258	 €	118,52	 €	0,00	 Aankoop	LF	inventaris	
		 					Betaling	ICT	werkzaamheden	10	uur	 28-12-2015	 239	 €	45,00	 €	0,00	 Website	
		 					Opzoomermee	subsidie	 29-12-2015	 65	 €	0,00	 €	75,00	 Kerstactiviteit	
		 					Betaling	laminaat	leggen	Leen	Bakker	 29-12-2015	 253	 €	265,00	 €	0,00	 Aankoop	LF	inventaris	
		 					Easy	booking	systeem	 30-12-2015	 260	 €	18,22	 €	0,00	 Website	
		 					Totaal	periode	mutaties	 		 		 €	6.131,12	 €	1.780,96	 		
		 		 		 		 		 		 		

330	 Leefbaarheidsfonds	totaal	 		 		 €	2.294,38	 		 		

	 	 	 	 	 	 	340	 Wasmachinefonds	 		 		 		 		 		

		 					Beginsaldo	 		 		 		
€	

20.931,30	 		
		 					STG	ADYEN	batch	12	WooBoePOS	TX2835783434XT	 2-1-2015	 4	 €	0,00	 €	596,54	 Verkoop	WF	



	

		 					Vergoeding	Wascommissie	2014-12	 2-1-2015	 127	 €	20,00	 €	0,00	 Vergoeding	WasCo	
		 					wasautomaat	 9-1-2015	 23	 €	5.326,30	 €	0,00	 Aankoop	WF	inventaris	
		 					Vergoeding	Wascommissie	2015-01	 2-2-2015	 130	 €	20,00	 €	0,00	 Vergoeding	WasCo	
		 					STG	ADYEN	Batch	13	WooBoePOS	TX3008990417XT	 2-2-2015	 6	 €	0,00	 €	598,61	 Verkoop	WF	
		 					Vestia	Fondsen	09-2013	SW	 4-2-2015	 21	 €	0,00	 €	110,19	 Servicekosten	betaling	SW	
		 					Fondsen	Vestia	02-2015	SW	 20-2-2015	 29	 €	0,00	 €	112,94	 Servicekosten	betaling	SW	
		 					Fondsen	Vestia	01-2015	SW	 20-2-2015	 25	 €	0,00	 €	112,94	 Servicekosten	betaling	SW	
		 					Fondsen	Vestia	03-2015	SW	 26-2-2015	 32	 €	0,00	 €	112,94	 Servicekosten	betaling	SW	
		 					STG	ADYEN	batch	14	WooBoePOS	TX3168794200XT	 2-3-2015	 10	 €	0,00	 €	567,27	 Verkoop	WF	
		 					Vergoeding	Wascommissie	2015-02	 2-3-2015	 132	 €	20,00	 €	0,00	 Vergoeding	WasCo	
		 					STG	ADYEN	Batch	15	(2015-3)	WooBoePOS	 1-4-2015	 14	 €	0,00	 €	528,11	 Verkoop	WF	
		 					Vergoeding	Wascommissie	2015-03	 1-4-2015	 141	 €	20,00	 €	0,00	 Vergoeding	WasCo	
		 					Fondsen	Vestia	04-2015	SW	 1-4-2015	 85	 €	0,00	 €	112,94	 Servicekosten	betaling	SW	
		 					Fondsen	Vestia	05-2015	SW	 22-4-2015	 86	 €	0,00	 €	112,94	 Servicekosten	betaling	SW	
		 					Vergoeding	wascommissie	2015-04	 4-5-2015	 151	 €	20,00	 €	0,00	 Vergoeding	WasCo	
		 					STG	ADYEN	batch	16	WooBoePOS	TX3556460422XT	 4-5-2015	 17	 €	0,00	 €	616,69	 Verkoop	WF	
		 					1000	stuk	gripzak	 11-5-2015	 61	 €	11,84	 €	0,00	 Aankoop	WF	inventaris	
		 					Vestia	Fondsen	06-2015	SW	 28-5-2015	 41	 €	0,00	 €	112,94	 Servicekosten	betaling	SW	
		 					STG	ADYEN	batch	17	WooBoePOS	TX3780946853XT	 1-6-2015	 45	 €	0,00	 €	624,97	 Verkoop	WF	
		 					Vergoeding	Wascommissie	2015-05	 10-6-2015	 169	 €	20,00	 €	0,00	 Vergoeding	WasCo	
		 					STG	ADYEN	batch	18	WooBoePOS	TX4006474464XT	 1-7-2015	 47	 €	0,00	 €	426,98	 Verkoop	WF	
		 					Vergoeding	Wascommissie	2015-06	 10-7-2015	 179	 €	20,00	 €	0,00	 Vergoeding	WasCo	
		 					prof.	kleine	geweldenaars	 13-7-2015	 85	 €	509,03	 €	0,00	 Onderhoudskosten	WF	
		 					STG	ADYEN	batch	19	WooBoePOS	TX4248396055XT	 3-8-2015	 48	 €	0,00	 €	501,10	 Verkoop	WF	
		 					Vergoeding	Wascommissie	2015-07	 3-8-2015	 188	 €	20,00	 €	0,00	 Vergoeding	WasCo	
		 					STG	ADYEN	batch	20	WooBoePOS	TX4474074731XT	 1-9-2015	 49	 €	0,00	 €	373,62	 Verkoop	WF	
		 					Vergoeding	Wascommissie	2015-08	 1-9-2015	 190	 €	20,00	 €	0,00	 Vergoeding	WasCo	
		 					WP	booking	system	 6-9-2015	 89	 €	38,24	 €	0,00	 Reserveringssysteem	
		 					STG	ADYEN	batch	21	WooBoePOS	TX4726992494XT	 1-10-2015	 51	 €	0,00	 €	444,52	 Verkoop	WF	
		 					Vergoeding	Wascommissie	2015-09	 1-10-2015	 199	 €	20,00	 €	0,00	 Vergoeding	WasCo	



	

		 					Verlengsnoer,	bezemsteel,	vloertrekker	 20-10-2015	 204	 €	16,40	 €	0,00	 Aankoop	WF	inventaris	
		 					stichting	pay.nl	(wasmuntverkoop)	 29-10-2015	 52	 €	0,00	 €	452,23	 Verkoop	WF	
		 					Vergoeding	Wascommissie	2015-10	 2-11-2015	 208	 €	20,00	 €	0,00	 Vergoeding	WasCo	
		 					Wasverkoop	2015	week	4	 2-11-2015	 53	 €	0,00	 €	153,03	 Verkoop	WF	
		 					Wasverkoop	2015	week	5	 9-11-2015	 54	 €	0,00	 €	162,51	 Verkoop	WF	
		 					Wasverkoop	2015	week	6	 16-11-2015	 55	 €	0,00	 €	108,72	 Verkoop	WF	
		 					Wasverkoop	2015	week	7	 23-11-2015	 56	 €	0,00	 €	116,15	 Verkoop	WF	
		 					Wasverkoop	2015	period	11	 30-11-2015	 57	 €	0,00	 €	93,22	 Verkoop	WF	
		 					Vergoeding	Wascommissie	2015-11	 1-12-2015	 218	 €	20,00	 €	0,00	 Vergoeding	WasCo	
		 					Custommate	recreatie	(pasjessysteem)	 4-12-2015	 264	 €	4.388,55	 €	0,00	 Reserveringssysteem	
		 					wasverkoop	6YKY-76FE	 7-12-2015	 58	 €	0,00	 €	246,95	 Verkoop	WF	
		 					wasverkoop	66V0-DVBY	 14-12-2015	 62	 €	0,00	 €	76,14	 Verkoop	WF	
		 					Wasmuntverkoop	 21-12-2015	 88	 €	0,00	 €	69,67	 Verkoop	WF	
		 					Terugbetaling	Niko	vd	Velden	domein	en	reservering	 28-12-2015	 240	 €	364,14	 €	0,00	 Reserveringssysteem	
		 					wasverkoop	6L3N-NZZ	 28-12-2015	 70	 €	0,00	 €	85,45	 Verkoop	WF	
		 					Restitutie	Mehdi	vergoeding	wasco	december	 29-12-2015	 66	 €	0,00	 €	20,00	 Vergoeding	WasCo	

		 					Totaal	periode	mutaties	 		 		
€	

10.894,50	 €	7.650,31	 		
		 		 		 		 		 		 		

340	 Wasmachinefonds	totaal	 		 		 		
€	

17.687,11	 		
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13.2 Financiële	Mutaties	overzicht	2015	per	kas	en	bank	
	

1000	 Kas	 		 		 		 		
		 					Beginsaldo	 		 		 €	7,05	 		
		 					Opzoomermee	subsidie	kerst	2014	 25-3-2015	 25	 €	75,00	 €	0,00	
		 					Rif	bakkerij	 5-4-2015	 35	 €	0,00	 €	29,00	
		 					Pinnen	voor	betaling	RIF	bakkerij	paasbrunch	 13-4-2015	 34	 €	30,00	 €	0,00	
		 					Pinnen	voor	Kriyoyo	Snacks	 7-6-2015	 32	 €	20,00	 €	0,00	
		 					kriyoyo	snacks	 7-6-2015	 9	 €	0,00	 €	19,80	
		 					Terugbetaling	Mediamarkt	factuur	1062724	 24-6-2015	 31	 €	70,00	 €	0,00	
		 					Tang	en	UTP	stekkers	 23-7-2015	 24	 €	0,00	 €	20,97	
		 					JBL	Cinema	Speakers	 28-7-2015	 28	 €	0,00	 €	204,00	
		 					terugbetaling	Mediamarkt	41509113	+	41500559	 28-7-2015	 30	 €	398,97	 €	0,00	
		 					pioneer	av	receiver	 29-7-2015	 29	 €	0,00	 €	194,95	
		 					Pinnen	voor	leggen	laminaat	 29-12-2015	 33	 €	270,00	 €	0,00	
		 					Betaling	laminaat	leggen	Leen	Bakker	 29-12-2015	 27	 €	0,00	 €	265,00	
		 					Correctieboeking	tekort	kasgeld	 30-12-2015	 36	 €	0,00	 €	21,00	
		 					Totaal	periode	mutaties	 		 		 €	863,97	 €	754,72	
		 		 		 		 		 		
1000	 Kas	totaal	 		 		 €	116,30	 		

	 	 	 	 	 	1100	 Betaal	Rekening	 		 		 		 		

		 					Beginsaldo	 		 		
€	

10.386,66	 		
		 					Opbrengst	muntverkoop	batch	12	 2-1-2015	 153	 €	596,54	 €	0,00	
		 					Vergoeding	Wascommissie	2014-12	 2-1-2015	 152	 €	0,00	 €	20,00	

		
					Bestuursvergoeding	Assistent	Beheerder	2014-
12	 2-1-2015	 151	 €	0,00	 €	125,00	

		 					Bestuursvergoeding	Beheerder	2014-12	 2-1-2015	 150	 €	0,00	 €	125,00	
		 					Zakelijk	betalingsverkeer	ING	kosten	 5-1-2015	 17	 €	0,00	 €	32,75	
		 					Telefoonkosten	en	abonnement	 6-1-2015	 11	 €	0,00	 €	13,08	
		 					Boete	Suzanne	Sluijter	 7-1-2015	 154	 €	15,00	 €	0,00	
		 					Aankoop	zekeringen	 9-1-2015	 155	 €	0,00	 €	62,51	
		 					Aanschaf	wasmachine	 9-1-2015	 15	 €	0,00	 €	5.326,30	
		 					Mondjes	(snacks)	 26-1-2015	 16	 €	0,00	 €	164,00	
		 					4x	sleutels	 27-1-2015	 30	 €	0,00	 €	18,00	
		 					Boodschappen	WoCo	 27-1-2015	 31	 €	0,00	 €	103,32	
		 					Boodschappen	 29-1-2015	 14	 €	0,00	 €	164,33	

		
					Bestuursvergoeding	Assistent	Beheerder	2015-
01	 2-2-2015	 158	 €	0,00	 €	125,00	

		 					Telefoonkosten	 2-2-2015	 32	 €	0,00	 €	7,95	
		 					Vergoeding	Wascommissie	2015-01	 2-2-2015	 157	 €	0,00	 €	20,00	
		 					Opbrengst	muntverkoop	batch	13	 2-2-2015	 159	 €	598,61	 €	0,00	
		 					Bestuursvergoeding	Beheerder	2015-01	 2-2-2015	 156	 €	0,00	 €	125,00	
		 					Kantoorartikelen	 3-2-2015	 20	 €	0,00	 €	20,85	
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		 					Tape	 3-2-2015	 19	 €	0,00	 €	1,57	
		 					Vestia	Fondsen	09-2013	SW	 4-2-2015	 200	 €	110,19	 €	0,00	
		 					Vestia	Fondsen	09-2013	BB	 4-2-2015	 199	 €	404,24	 €	0,00	
		 					Vestia	Fondsen	09-2013	LF	 4-2-2015	 198	 €	171,00	 €	0,00	
		 					Vestia	Fondsen	09-2013	KHF	 4-2-2015	 197	 €	513,00	 €	0,00	
		 					Opbrengst	Vending	Machine	factuur	201432314	 12-2-2015	 316	 €	110,33	 €	0,00	
		 					Grif	gun	en	verdunner	 17-2-2015	 33	 €	0,00	 €	260,55	
		 					Vestia	Fondsen	01-2014	LF	 20-2-2015	 202	 €	171,00	 €	0,00	
		 					Vestia	Fondsen	02-2015	KHF	 20-2-2015	 205	 €	410,40	 €	0,00	
		 					Fondsen	Vestia	01-2015	SW	 20-2-2015	 204	 €	112,94	 €	0,00	
		 					Fondsen	Vestia	02-2015	SW	 20-2-2015	 208	 €	112,94	 €	0,00	
		 					Vestia	Fondsen	01-2015	KHF	 20-2-2015	 201	 €	410,40	 €	0,00	
		 					Vestia	Fondsen	02-2015	LF	 20-2-2015	 207	 €	171,00	 €	0,00	
		 					Vestia	Fondsen	02-2015	BB	 20-2-2015	 206	 €	414,02	 €	0,00	
		 					Vestia	Fondsen	01-2015	BB	 20-2-2015	 203	 €	414,02	 €	0,00	
		 					Vestia	Fondsen	03-2014	LF	 26-2-2015	 212	 €	171,00	 €	0,00	
		 					Fondsen	Vestia	03-2015	SW	 26-2-2015	 211	 €	112,94	 €	0,00	
		 					Vestia	Fondsen	03-2015	KHF	 26-2-2015	 209	 €	410,40	 €	0,00	
		 					Vestia	Fondsen	03-2015	BB	 26-2-2015	 210	 €	414,02	 €	0,00	
		 					Bestuursvergoeding	Beheerder	2015-02	 2-3-2015	 164	 €	0,00	 €	125,00	
		 					Bestuursvergoeding	Assistent	Beheerder	 2-3-2015	 165	 €	0,00	 €	125,00	
		 					Opbrengst	wasmunten	batch	14	 2-3-2015	 166	 €	567,27	 €	0,00	
		 					Vergoeding	Wascommissie	2015-02	 2-3-2015	 163	 €	0,00	 €	20,00	
		 					Telefoonkosten	 2-3-2015	 34	 €	0,00	 €	9,93	
		 					Conscribo	betaling	2014	 3-3-2015	 213	 €	0,00	 €	79,94	
		 					Technische	Dienst	Februari	hennep	 17-3-2015	 171	 €	0,00	 €	94,50	
		 					WPM	Vergoeding	Jan-Feb	 17-3-2015	 168	 €	0,00	 €	40,00	
		 					Technische	Dienst	Februari	C.	Mathilda	 17-3-2015	 167	 €	0,00	 €	40,50	
		 					Terugbetaling	vergoeding	Hennep	 17-3-2015	 172	 €	40,00	 €	0,00	

		
					Vergoeding	Penningmeester	2015-01	2015-02	
(zhu)	 17-3-2015	 169	 €	0,00	 €	120,00	

		
					Vergoeding	Adm.	Ond.	2015-01	2015-02	
(Nicolaas)	 17-3-2015	 170	 €	0,00	 €	40,00	

		 					Uittreksel	KVK	aanvraag	 18-3-2015	 35	 €	0,00	 €	15,00	
		 					Borent	autohuur	+	Borg	 19-3-2015	 36	 €	0,00	 €	300,00	
		 					Buis	flexibel	 20-3-2015	 37	 €	0,00	 €	30,74	
		 					Diesel	Haan	Spaansepolder	 20-3-2015	 173	 €	0,00	 €	3,01	
		 					Kantoorartikelen	 20-3-2015	 39	 €	0,00	 €	37,06	
		 					Terugstorting	restant	borg	autohuur	 24-3-2015	 174	 €	193,95	 €	0,00	
		 					Paypal	beveiligingsmaatregel	2	 30-3-2015	 351	 €	0,08	 €	0,00	
		 					Paypal	beveiligingsmaatregel	 30-3-2015	 352	 €	0,08	 €	0,00	
		 					Vergoeding	penningmeester	2015-03	 1-4-2015	 179	 €	0,00	 €	60,00	
		 					Vergoeding	administratief	ondersteuner	2015-03	 1-4-2015	 181	 €	0,00	 €	40,00	
		 					Vergoeding	beheerder	2015-03	 1-4-2015	 177	 €	0,00	 €	125,00	
		 					Vestia	Fondsen	04-2015	KHF	 1-4-2015	 366	 €	410,40	 €	0,00	
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		 					WPM	Vergoeding	2015-03	 1-4-2015	 180	 €	0,00	 €	20,00	
		 					Vergoeding	Assistent	beheerder	2015-03	 1-4-2015	 178	 €	0,00	 €	85,00	
		 					Vestia	Fondsen	04-2015	BB	 1-4-2015	 368	 €	414,02	 €	0,00	
		 					Vergoeding	Wascommissie	2015-03	 1-4-2015	 176	 €	0,00	 €	20,00	
		 					Vestia	Fondsen	04-2014	LF	 1-4-2015	 370	 €	171,00	 €	0,00	
		 					Fondsen	Vestia	04-2015	SW	 1-4-2015	 372	 €	112,94	 €	0,00	
		 					Opbrengst	muntverkoop	batch	15	 1-4-2015	 182	 €	528,11	 €	0,00	
		 					Telefoonkosten	 2-4-2015	 40	 €	0,00	 €	8,95	
		 					Zakelijk	betalingsverkeer	 3-4-2015	 5	 €	0,00	 €	33,54	
		 					123inkt	restbedrag	-	aanmaningskosten	 7-4-2015	 217	 €	0,00	 €	28,00	
		 					Picknicktafel	Karwei	(twee	stuks)	 8-4-2015	 44	 €	0,00	 €	206,00	
		 					VVV	bon	etc.	 9-4-2015	 196	 €	0,00	 €	41,57	
		 					Bioscoopbon	cadeau	 11-4-2015	 41	 €	0,00	 €	9,95	
		 					Waterkoker,	tafelhoes,	overigen	 11-4-2015	 43	 €	0,00	 €	46,59	
		 					Boodschappen	paasbrunch	 11-4-2015	 42	 €	0,00	 €	27,10	
		 					Pinnen	voor	betaling	RIF	bakkerij	paasbrunch	 13-4-2015	 378	 €	0,00	 €	30,00	
		 					Vestia	Fondsen	05-2015	KHF	 22-4-2015	 367	 €	410,40	 €	0,00	
		 					Fondsen	Vestia	05-2015	SW	 22-4-2015	 373	 €	112,94	 €	0,00	
		 					Vestia	Fondsen	05-2015	BB	 22-4-2015	 369	 €	414,02	 €	0,00	
		 					Vestia	Fondsen	05-2014	LF	 22-4-2015	 371	 €	171,00	 €	0,00	
		 					Telefoonkosten	 1-5-2015	 46	 €	0,00	 €	10,47	
		 					Vergoeding	inkopen	paasbrunch	 4-5-2015	 223	 €	0,00	 €	30,00	
		 					Opbrengst	wasmuntverkoop	batch	16	 4-5-2015	 192	 €	616,69	 €	0,00	
		 					Vergoeding	assistent	beheerder	2015-04	 4-5-2015	 190	 €	0,00	 €	85,00	
		 					Vergoeding	wascommissie	2015-04	 4-5-2015	 189	 €	0,00	 €	20,00	
		 					Vergoeding	beheerder	2015-04	 4-5-2015	 188	 €	0,00	 €	125,00	
		 					WPM	Vergoeding	2015-04	 4-5-2015	 186	 €	0,00	 €	20,00	

		
					Vergoeding	administratieve	ondersteuner	2015-
04	 4-5-2015	 191	 €	0,00	 €	40,00	

		 					Vergoeding	Penningmeester	2015-04	 4-5-2015	 187	 €	0,00	 €	60,00	
		 					Pizza	thuisbezorgd.nl	 11-5-2015	 222	 €	0,00	 €	35,44	
		 					1000	Stuk	gripzak	 11-5-2015	 47	 €	0,00	 €	11,84	
		 					Afscheidscadeau	Nico	(Narnia	boxset)	 12-5-2015	 358	 €	0,00	 €	70,99	
		 					Inkoop	inventaris	Niko	vd	Velden	 12-5-2015	 193	 €	0,00	 €	100,00	
		 					WPM	vergoeding	2014-11	2014-12	 13-5-2015	 194	 €	0,00	 €	40,00	
		 					Toner	123inkt	 13-5-2015	 48	 €	0,00	 €	187,50	
		 					Telefoonkosten	september	2014	 14-5-2015	 195	 €	0,00	 €	121,00	
		 					Eforyou	USB	oplader	 14-5-2015	 221	 €	0,00	 €	6,90	
		 					Uittreksels	KVKnrs	 18-5-2015	 49	 €	0,00	 €	15,00	
		 					Boodschappen	 20-5-2015	 50	 €	0,00	 €	7,95	
		 					Puzzi	10/1	(tapijtreiniger)en	tapijtreinigermiddel	 20-5-2015	 8	 €	0,00	 €	746,69	
		 					Aveha	oktober	2015	201410879	 21-5-2015	 224	 €	0,00	 €	21,78	
		 					Mondstuk	tapijtreiniger	 21-5-2015	 6	 €	0,00	 €	31,85	
		 					AVEHA	VISION	Techconnect	VGA	 21-5-2015	 130	 €	0,00	 €	91,76	
		 					Aveha	Q1	2015	201530928	 21-5-2015	 225	 €	0,00	 €	21,78	
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		 					RV325	router	centralpoint.nl	 21-5-2015	 51	 €	0,00	 €	295,24	
		 					Bloemen	(afscheid)	 22-5-2015	 28	 €	0,00	 €	30,00	
		 					VVV	cadeau	bon	(afscheid)	 22-5-2015	 26	 €	0,00	 €	65,00	
		 					Boodschappen	 22-5-2015	 27	 €	0,00	 €	25,88	
		 					Adirana's	kitchen	afscheidsborrel	 22-5-2015	 226	 €	0,00	 €	60,50	
		 					Aveha	telefoonkosten	 25-5-2015	 227	 €	0,00	 €	21,78	
		 					Aveha	(dubbele	betaling)	 25-5-2015	 359	 €	0,00	 €	91,76	
		 					Vestia	Fondsen	06-2015	KHF	 28-5-2015	 229	 €	410,40	 €	0,00	
		 					Vestia	Fondsen	06-2015	SW	 28-5-2015	 228	 €	112,94	 €	0,00	
		 					Vestia	Fondsen	06-2014	LF	 28-5-2015	 231	 €	171,00	 €	0,00	
		 					Vestia	Fondsen	06-2015	BB	 28-5-2015	 230	 €	414,02	 €	0,00	
		 					Wegwerphandschoenen	 1-6-2015	 53	 €	0,00	 €	2,17	
		 					Vergoeding	Wascommissie	2015-05	 1-6-2015	 232	 €	0,00	 €	20,00	
		 					Vergoeding	Penningmeester	2015-05	 1-6-2015	 236	 €	0,00	 €	60,00	
		 					Vergoeding	assistent	beheerder	2015-05	 1-6-2015	 235	 €	0,00	 €	85,00	

		
					Vergoeding	administratieve	ondersteuner	2015-
05	 1-6-2015	 233	 €	0,00	 €	40,00	

		 					Opbrengst	wasmuntverkoop	batch	17	 1-6-2015	 237	 €	624,97	 €	0,00	
		 					PostNL	verzenden	pakket	 1-6-2015	 128	 €	0,00	 €	3,21	
		 					Vergoeding	beheerder	2015-05	 1-6-2015	 234	 €	0,00	 €	125,00	
		 					Paypal	toevoegen	eigen	rekening	 1-6-2015	 360	 €	0,00	 €	0,49	
		 					WPM	vergoeding	2015-05	 2-6-2015	 238	 €	0,00	 €	20,00	
		 					Boodschappen	 2-6-2015	 54	 €	0,00	 €	4,98	
		 					Kip	gallery	(eten	tijdens	hygienecontrole)	 2-6-2015	 55	 €	0,00	 €	28,40	
		 					TV	omkasting,	steero	bv	 3-6-2015	 56	 €	0,00	 €	556,60	
		 					Overdracht	domein	boezemsingel.nl	 4-6-2015	 57	 €	0,00	 €	12,10	
		 					Mercan	(eten	hygienecontrole)	 4-6-2015	 330	 €	0,00	 €	36,50	
		 					Diverse	technische	artikelen	 5-6-2015	 114	 €	0,00	 €	235,77	
		 					Pinnen	voor	Kriyoyo	Snacks	 7-6-2015	 374	 €	0,00	 €	20,00	
		 					Titan	mount	tv	beugel	 10-6-2015	 59	 €	0,00	 €	49,99	
		 					Diverse	technische	artikelen	 12-6-2015	 113	 €	0,00	 €	288,77	
		 					Boodschappen	 14-6-2015	 4	 €	0,00	 €	90,58	
		 					Ligilink	beamer	houder,	conrad	electronic	 14-6-2015	 71	 €	0,00	 €	31,94	
		 					Beamer	CoolBlue	 14-6-2015	 60	 €	0,00	 €	349,00	
		 					Aanbetaling	geluidsinstallatie	mediamarkt	 17-6-2015	 240	 €	0,00	 €	50,00	
		 					Patch	cable,	lindy	cat,	netwerkkabel	 22-6-2015	 353	 €	0,00	 €	79,88	
		 					IMP.	HD	5	light	Digital	box	voor	rec.	ruimte.	 24-6-2015	 9	 €	0,00	 €	84,98	
		 					Teveel	ontvangen	vergoeding	Hut	terug	 25-6-2015	 241	 €	240,00	 €	0,00	
		 					Opbrengst	wasmuntverkoop	batch	18	 1-7-2015	 247	 €	426,98	 €	0,00	
		 					Vergoeding	Wascommissie	2015-06	 1-7-2015	 244	 €	0,00	 €	20,00	
		 					Vergoeding	assistent	beheerder	2015-06	 1-7-2015	 246	 €	0,00	 €	85,00	
		 					Vergoeding	beheerder	2015-06	 1-7-2015	 245	 €	0,00	 €	125,00	

		
					Vergoeding	administratieve	ondersteuner	2015-
06	 1-7-2015	 242	 €	0,00	 €	40,00	

		 					Vergoeding	Penningmeester	2015-06	 1-7-2015	 243	 €	0,00	 €	60,00	
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		 					Telefoonkosten	 2-7-2015	 64	 €	0,00	 €	9,44	
		 					Herinrichting	Recreatieruimte	f#1059484	 2-7-2015	 63	 €	0,00	 €	348,97	
		 					Philips	bluetooth	voor	recreatieruimte	 2-7-2015	 62	 €	0,00	 €	45,94	
		 					Klembord	en	whiteboard	 2-7-2015	 65	 €	0,00	 €	54,61	
		 					Telefoonkosten	 3-7-2015	 354	 €	0,00	 €	9,15	
		 					Zakelijk	betalingsverkeer	kosten	ING	 4-7-2015	 66	 €	0,00	 €	34,17	
		 					Aanschaf	roldeurkast	 7-7-2015	 67	 €	0,00	 €	414,04	
		 					Bureaustoel	 7-7-2015	 68	 €	0,00	 €	59,99	
		 					Boodschappen	 7-7-2015	 346	 €	0,00	 €	114,85	
		 					Miele	prof.	kleine	geweldenaars	 13-7-2015	 70	 €	0,00	 €	509,03	
		 					Actua	assurantien	(mediamarkt)	 14-7-2015	 249	 €	0,00	 €	41,95	
		 					Ether	port		 23-7-2015	 69	 €	0,00	 €	34,97	
		 					Postmagneet,	postNL	 27-7-2015	 72	 €	0,00	 €	7,33	
		 					Opbrengst	muntverkoop	batch	19	 3-8-2015	 255	 €	501,10	 €	0,00	

		
					Vergoeding	administratieve	ondersteuner	2015-
07	 3-8-2015	 252	 €	0,00	 €	40,00	

		 					Vergoeding	assistent	beheerder	2015-07	 3-8-2015	 251	 €	0,00	 €	85,00	
		 					Vergoeding	Wascommissie	2015-07	 3-8-2015	 254	 €	0,00	 €	20,00	
		 					Vergoeding	Penningmeester	2015-07	 3-8-2015	 250	 €	0,00	 €	60,00	
		 					Vergoeding	beheerder	2015-07	 3-8-2015	 253	 €	0,00	 €	125,00	
		 					Pizza	 19-8-2015	 2	 €	0,00	 €	47,41	
		 					Konig	DVB	receiver	 25-8-2015	 123	 €	0,00	 €	39,99	
		 					Davilex	Club	 27-8-2015	 110	 €	0,00	 €	208,39	
		 					Vergoeding	assistent	beheerder	2015-08	 1-9-2015	 259	 €	0,00	 €	85,00	
		 					Vergoeding	beheerder	2015-08	 1-9-2015	 256	 €	0,00	 €	125,00	
		 					Vergoeding	Wascommissie	2015-08	 1-9-2015	 257	 €	0,00	 €	20,00	
		 					Opbrengst	muntverkoop	batch	20	 1-9-2015	 260	 €	373,62	 €	0,00	
		 					Telefoonkosten	 1-9-2015	 122	 €	0,00	 €	8,24	

		
					Vergoeding	administratieve	ondersteuner	2015-
08	 1-9-2015	 258	 €	0,00	 €	40,00	

		 					Inkt	 6-9-2015	 107	 €	0,00	 €	245,45	
		 					WP	booking	system	 6-9-2015	 108	 €	0,00	 €	38,24	
		 					Nietmachine	langhechter	nietje	 7-9-2015	 361	 €	0,00	 €	37,88	
		 					PostNL	pakket	verzenden	 7-9-2015	 129	 €	0,00	 €	8,20	
		 					Signet	 8-9-2015	 328	 €	0,00	 €	10,59	
		 					Beveiligingsmaatregel	paypal	 8-9-2015	 356	 €	0,18	 €	0,00	
		 					Beveiligingsmaatregel	paypal	 8-9-2015	 355	 €	0,06	 €	0,00	
		 					C5	enveloppen	 10-9-2015	 112	 €	0,00	 €	33,79	
		 					10	douchekoppen	 18-9-2015	 265	 €	0,00	 €	72,12	
		 					2	spanbanden	5	m	x	25	mm	 23-9-2015	 264	 €	0,00	 €	34,98	
		 					Spanband	met	ratel	 24-9-2015	 111	 €	0,00	 €	8,97	
		 					Boodschappen	BBQ	 24-9-2015	 120	 €	0,00	 €	14,00	
		 					Diverse	drank	en	vlees	BBQ	 24-9-2015	 121	 €	0,00	 €	623,51	
		 					Ribs	en	sla	BBQ	 26-9-2015	 117	 €	0,00	 €	84,28	
		 					Diverse	bier	BBQ	 28-9-2015	 119	 €	0,00	 €	145,56	
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		 					Friet	zomerBBQ	 28-9-2015	 118	 €	0,00	 €	14,58	
		 					Terugbetaling	Barry	Blokker	 28-9-2015	 263	 €	0,00	 €	27,22	
		 					Albert	Heijn	ZomberBBQ	 28-9-2015	 331	 €	0,00	 €	10,49	
		 					Boodschappen	BBQ	2	 29-9-2015	 116	 €	0,00	 €	11,25	
		 					Boete	Anne	Bolleboom	 30-9-2015	 266	 €	20,00	 €	0,00	

		
					Vergoeding	administratieve	ondersteuner	2015-
09	 1-10-2015	 269	 €	0,00	 €	40,00	

		 					Opbrengst	wasmuntverkoop	batch	21	 1-10-2015	 271	 €	444,52	 €	0,00	
		 					Vergoeding	assistent	beheerder	2015-09	 1-10-2015	 270	 €	0,00	 €	85,00	
		 					Vergoeding	Wascommissie	2015-09	 1-10-2015	 268	 €	0,00	 €	20,00	
		 					Vergoeding	beheerder	2015-09	 1-10-2015	 267	 €	0,00	 €	125,00	
		 					Retour	Konig	DVB	 4-10-2015	 124	 €	39,99	 €	0,00	
		 					1	Set	flighprotectors	aluminium	black	(darts)	 19-10-2015	 272	 €	0,00	 €	26,90	
		 					Pedaalemmer	+	overigen	 20-10-2015	 273	 €	0,00	 €	15,91	
		 					Verlengsnoer,	bezemsteel,	vloertrekker	 20-10-2015	 274	 €	0,00	 €	16,40	
		 					Inkt	 21-10-2015	 275	 €	0,00	 €	145,50	
		 					Afrekening	betalingsverkeer	ING	 28-10-2015	 362	 €	0,00	 €	34,98	
		 					Opbrengst	wasmuntverkoop	 29-10-2015	 276	 €	452,23	 €	0,00	
		 					Vergoeding	assistent	beheerder	2015-10	 2-11-2015	 278	 €	0,00	 €	85,00	

		
					Vergoeding	administratieve	ondersteuner	2015-
10	 2-11-2015	 277	 €	0,00	 €	40,00	

		 					Belkosten	 2-11-2015	 281	 €	0,00	 €	13,42	
		 					Opbrengs	wasmuntverkoop	 2-11-2015	 282	 €	153,03	 €	0,00	
		 					Vergoeding	Wascommissie	2015-10	 2-11-2015	 279	 €	0,00	 €	20,00	
		 					Vergoeding	beheerder	2015-10	 2-11-2015	 280	 €	0,00	 €	125,00	
		 					LIDL	inkoop	leefbaarheidsfonds	 3-11-2015	 284	 €	0,00	 €	13,89	
		 					Plus	inkoop	leefbaarheidsfonds	 3-11-2015	 363	 €	0,00	 €	15,25	
		 					TP-LINK	Archer	C9	-	Wireless	AC1900	 4-11-2015	 285	 €	0,00	 €	129,00	
		 					Windows	10,	toetsenbord,	kabels	 6-11-2015	 365	 €	0,00	 €	334,79	
		 					Wasmuntverkoop	 9-11-2015	 287	 €	162,51	 €	0,00	
		 					Wasverkoop	 16-11-2015	 288	 €	108,72	 €	0,00	
		 					The	Events	Calender	plugins	(paypal)	 17-11-2015	 289	 €	0,00	 €	78,29	
		 					Wasverkoop	2015	 23-11-2015	 290	 €	116,15	 €	0,00	
		 					Wasverkoop	2015	 30-11-2015	 291	 €	93,22	 €	0,00	

		
					Vergoeding	administratieve	ondersteuner	2015-
11	 1-12-2015	 295	 €	0,00	 €	40,00	

		 					Secureye	beamerinrichting	recreatieruimte	 1-12-2015	 332	 €	0,00	 €	784,08	
		 					Vergoeding	assistent	beheerder	2015-11	 1-12-2015	 292	 €	0,00	 €	85,00	
		 					Vergoeding	Wascommissie	2015-11	 1-12-2015	 294	 €	0,00	 €	20,00	
		 					Vergoeding	beheerder	2015-11	 1-12-2015	 293	 €	0,00	 €	125,00	
		 					Albert	Heijn	 3-12-2015	 297	 €	0,00	 €	57,80	
		 					Laminaat	recreatieruimte	leen	bakker	 3-12-2015	 296	 €	0,00	 €	446,67	
		 					Custommate	recreatie	(pasjessysteem)	 4-12-2015	 357	 €	0,00	 €	4.388,55	

		
					Monteren	flatscreen	inclusief	omkasting	
2015120	 4-12-2015	 298	 €	0,00	 €	113,74	
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		 					Stempelplaats	schuifbordjes	 7-12-2015	 299	 €	0,00	 €	39,48	
		 					Kabels	recreatieruimte	 7-12-2015	 301	 €	0,00	 €	33,90	
		 					Boete	van	Essen	 7-12-2015	 303	 €	20,00	 €	0,00	
		 					Wasmuntverkoop	 7-12-2015	 302	 €	246,95	 €	0,00	
		 					Telefoonkosten	 7-12-2015	 304	 €	0,00	 €	14,52	
		 					Stempelplaats	stempels	betaald/afgehandeld	 7-12-2015	 300	 €	0,00	 €	69,45	
		 					Bijboeken	naar	betaalrekening	 9-12-2015	 375	 €	1.000,00	 €	0,00	
		 					Kerstspullen	gamma	 9-12-2015	 306	 €	0,00	 €	150,25	
		 					Boete	Nieuwenhuis	 10-12-2015	 307	 €	20,00	 €	0,00	
		 					Verfspullen	recreatieruimte	HUBO	 14-12-2015	 313	 €	0,00	 €	115,47	
		 					Wasmuntverkoop	 14-12-2015	 308	 €	76,14	 €	0,00	
		 					Mededelingenbord	USB	 15-12-2015	 311	 €	0,00	 €	8,49	
		 					OV	voor	verfspuit	 15-12-2015	 315	 €	0,00	 €	3,50	
		 					Verfspuit	en	andere	verfspullen	 15-12-2015	 314	 €	0,00	 €	114,41	
		 					LF	afplaktape	voor	verven	 15-12-2015	 312	 €	0,00	 €	4,45	
		 					Kerstinkopen	chocomel	 15-12-2015	 309	 €	0,00	 €	8,99	
		 					Kerstinkopen	action	 15-12-2015	 310	 €	0,00	 €	18,60	
		 					Terugbetaling	Barry	oliebollen	 21-12-2015	 339	 €	0,00	 €	24,75	
		 					Aveha	betaling	factuur	29-07-2014	 21-12-2015	 336	 €	0,00	 €	21,78	
		 					Order	stadswonen	reparatie	152.623	 21-12-2015	 337	 €	0,00	 €	71,57	
		 					Wasmuntverkoop	 21-12-2015	 377	 €	69,67	 €	0,00	

		
					Aankoop	lampen	en	andere	dingen	
recreatieruimte	 22-12-2015	 342	 €	0,00	 €	118,52	

		 					Betaling	boete	Nicolai	 22-12-2015	 340	 €	15,00	 €	0,00	
		 					Twee	plastic	tassen	praxis	 22-12-2015	 341	 €	0,00	 €	0,40	
		 					Retourzending	spanbanden	 23-12-2015	 343	 €	34,98	 €	0,00	
		 					Telefoonkosten	 24-12-2015	 344	 €	0,00	 €	11,17	
		 					Schoonmaakvergoeding	Barry	1	maand	 28-12-2015	 322	 €	0,00	 €	20,00	
		 					Pizza	 28-12-2015	 325	 €	0,00	 €	23,46	
		 					Betaling	ICT	werkzaamheden	10	uur	 28-12-2015	 318	 €	0,00	 €	45,00	
		 					Schoonmaakvergoeding	Zoe	3	maanden	 28-12-2015	 321	 €	0,00	 €	60,00	

		
					Uitbetaling	technische	werkzaamheden	Mathilda	
27u	 28-12-2015	 320	 €	0,00	 €	121,50	

		 					Wasmuntverkoop	 28-12-2015	 345	 €	85,45	 €	0,00	

		
					Uitbetaling	technische	werkzaamheden	Hennep	
56.5u	 28-12-2015	 323	 €	0,00	 €	254,25	

		 					geld	overgemaakt	 28-12-2015	 326	 €	2.000,00	 €	0,00	

		
					Uitbetaling	technische	werkzaamheden	Barry	
3.5u	 28-12-2015	 324	 €	0,00	 €	15,75	

		
					Terugbetaling	Niko	vd	Velden	domein	en	
reservering	 28-12-2015	 335	 €	0,00	 €	364,14	

		 					Pinnen	voor	leggen	laminaat	 29-12-2015	 376	 €	0,00	 €	270,00	
		 					Restitutie	Mehdi	vergoeding	wasco	december	 29-12-2015	 333	 €	20,00	 €	0,00	
		 					Easy	booking	systeem	 30-12-2015	 349	 €	0,00	 €	18,22	
		 					Boete	Angel	 30-12-2015	 348	 €	15,00	 €	0,00	
		 					Tabletten	tapijtreiniger	 30-12-2015	 350	 €	0,00	 €	40,17	
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		 					Totaal	periode	mutaties	 		 		
€	

18.475,72	
€	

27.171,00	
		 		 		 		 		 		
1100	 Betaal	Rekening	totaal	 		 		 €	1.691,38	 		

	 	 	 	 	 	1120	 Spaarrekening	 		 		 		 		

		 					Beginsaldo	 		 		
€	

40.892,56	 		
		 					Rente	spaarrekening	 2-1-2015	 4	 €	321,86	 €	0,00	
		 					Bijboeken	naar	betaalrekening	 9-12-2015	 3	 €	0,00	 €	1.000,00	
		 					geld	overgemaakt	 28-12-2015	 2	 €	0,00	 €	2.000,00	
		 					Totaal	periode	mutaties	 		 		 €	321,86	 €	3.000,00	
		 		 		 		 		 		

1120	 Spaarrekening	totaal	 		 		
€	

38.214,42	 		
	

		 	



	
51	

	

Bijlage	5:	Notulen	Bestuursvergadering	
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Bijlage	6:	Notulen	Bewonersvergadering	
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Bijlage	7:	Begroting	servicekosten	2015-2016	
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