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Jaarvergadering Plaatselijk Belang Heeten
dinsdag 24 maart 2020 in Kulturhus Trefpunt
aanvang 20:00 uur (inloop 19.45 uur)

Agenda:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Opening
Mededelingen
Notulen vorige jaarvergadering*
Jaarverslag*
Financieel verslag* en verslag kascommissie.
Actuele ontwikkelingen in het dorp
Start nieuwe structuur PB Heeten
Er is veel energie gestoken in deze nieuwe structuur en de rol daarbinnen voor het PB. Bij de
opstart wordt het PB ondersteunt door een groep betrokken Heetenaren. Uitgelegd zal worden hoe
het werkt, wat het op kan leveren en wat er nog te doen is.
Presentatie enquête woonbehoefte
Jan Regelink namens Heeten Woont geeft een presentatie van de door PB georganiseerde enquête
over de woonbehoeftes in ons dorp. Daarnaast komen de overige ontwikkelingen op het gebied van
wonen aan de orde.
Heeten Sport
Tijdens de vorige jaarvergadering is de officiële aftrap verricht voor Heeten Sport.
Wat is er het afgelopen jaar gebeurd en wat staat er op de planning voor de komende jaren. Jos
Wijnberg licht toe.
Heeten Durft – Wulle trapt an!
Giny Wagenmans praat ons bij over de aftrap. Samen op weg naar een burgerbegroting 2020.
Zicht op de kerk in Heeten
Deze werkgroep praat ons kort bij met de stand van zaken
Stichting Germanen Heeten
Stichting Germanen Heeten presenteert haar Germanenproject “Oer-Vuur-IJzer”

7. Bestuur:
Gerard Jansen en John Schoorlemmer zijn periodiek aftredend en niet herkiesbaar.
Ayleen Aarnink-Kiekebosch is tussentijds aftredend.
Namen van kandidaten kunnen tot voor de vergadering schriftelijk worden ingediend bij het
bestuur. Deze kandidaat dient te worden gesteund door ten minste 5 leden.
8. Rondvraag.
Sluiting avond om circa 22.00 uur.
* Deze stukken liggen vanaf 19.45 uur ter inzage in KulturhusTrefpunt
Tevens kunt u deze downloaden op de site www.pbheeten.nl
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Jaarvergadering Plaatselijk Belang Heeten
dinsdag 2 april 2019, KulturhusTrefpunt
aanvang 20.00 uur (inloop 19.45 uur)
Aanwezig: 66 personen
Aanwezige bestuursleden: Gerard Jansen, John Schoorlemmer, Ayleen Aarnink, René Spitzen
(kandidaat bestuurslid) en Marianne Megens (kandidaat penningmeester)
Afmelding: Martijn Elders (voorzitter HOV), Niels Berkens (wijkagent)
Agenda:
1. Opening
De ad-interim voorzitter Gerard Jansen geeft aan blij te zijn met deze goede opkomst. Uit diverse
geledingen zijn vertegenwoordigers aanwezig waaronder ook de jeugd. Fijn om op deze manier de
verbinding te leggen.
2. Mededelingen
In de vorige jaarvergadering heeft Wim Mensink zich kandidaat gesteld voor Cultuur. Helaas heeft Wim
aangegeven geen zitting te nemen binnen het bestuur. De vele werkzaamheden binnen het
KulturhusTrefpunt, maar ook de belangenverstrengeling tussen zijn functie in het bestuur van
KulturhusTrefpunt en de overige partijen binnen cultuur hebben hem onlangs doen besluiten om dit
niet voort te zetten en geen zitting te nemen in het bestuur. Het bestuur van PB vindt dit jammer maar
respecteren zijn besluit en danken Wim voor zijn inzet in het afgelopen jaar.
Het bestuur van PB wil iedereen bedanken die heeft meegedacht aan de nieuwe structuur van het
huidige PB. Excuses worden aangeboden omdat de terugkoppeling niet volledig is geweest door een
onderbezetting in het bestuur.
PB heeft in 2017 de financiën van Heeten klassiek beheerd. Er is een schenking van de A.G.
Schoorlemmer Stichting ontvangen van € 750,-. Deze schenking is gebruikt als financiële
ondersteuning voor de concerten van Heeten klassiek. Volgens de voorwaarden verbonden aan de
schenking moet dit worden opgenomen in de jaarstukken.
3. Notulen vorige jaarvergadering
De notulen worden onveranderd goedgekeurd en Ayleen wordt bedankt voor het opstellen van de
notulen.
4. Jaarverslag
Goedgekeurd zonder opmerkingen.
5. Financieel verslag en verslag kascommissie.
De kascommissie bestaat dit jaar uit Wibo Kloosterman en Daniëlle Besten. Daniëlle geeft aan dat dit
wat hun betreft een goed overzicht is van wat PB Heeten dit jaar heeft gedaan. Daniëlle en Wibo
worden bedankt voor het controleren.
Daniëlle Vulink meldt zich aan om reglementair Wibo te vervangen om neemt voor volgend jaar zitting
in de kascommissie. De voorzitter dankt Danielle Vulink voor het aanmelden en
Gerda Bruggeman wordt bedankt voor het opstellen van de financiële cijfers.
6. Bestuursverkiezing:
Er zijn geen bestuursleden aftredend.
Het bestuur heeft 2 personen bereid gevonden zich kandidaat te stellen. Er zijn geen tegenkandidaten.
René Spitzen heeft zich kandidaat gesteld voor het onderdeel Senioren en Zorg. Marianne Megens
heeft zich kandidaat gesteld als penningmeester. Beiden worden met algemene stemmen aangenomen
en worden van harte welkom geheten binnen het bestuur.
Binnen het bestuur zijn de functie van voorzitter, secretaris, bestuurslid landbouw/buitengebied en
cultuur/welzijn vacant.
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7. Actuele ontwikkelingen in het dorp
PB probeert haar bekendheid en zichtbaarheid te vergroten via de vernieuwde website:
www.pbheeten.nl , Facebook en sinds vorig jaar de nieuwsbrief. Hierin is veel tijd en geld gestoken.
Slechts 25% van de leden heeft zich nog maar aangemeld voor de nieuwsbrief. Dit kan en moet
natuurlijk beter. Het bestuur vraagt aan alle aanwezigen om zich aan te melden maar ook om anderen
in zijn of haar omgeving aan te moedigen om dit ook te doen. Via de site kan men zich voor de
nieuwsbrief en voor het lidmaatschap van PB aanmelden. De contributie is slechts € 6,- per jaar. Zo
kunnen wij als PB nog meer betekenen voor het dorp Heeten.
Naar aanleiding van de wensen voortkomende uit de werkgroep Heeten 2025 is er een dorpskalender
opgezet. Via de site worden al best veel activiteiten gemeld maar ook dit kan nog beter. Dus heb je
een activiteit, meld het.
Via een online enquête kunnen Heetenaren bepalen hoe Heeten Begroot. De werkgroep Heeten
Begroot gaat dit begeleiden maar Heetenaren moeten dit dragen. Aan de hand van deze enquête wordt
de koers bepaald. Deze staat dus zeker nog niet vast, maar wordt bepaald naar aanleiding van de
input. Giny Wagenmans doet namens Heeten Begroot een oproep om de enquête in te vullen. In de
pauze en na afloop wordt aanvullend informatie verstrekt.
Heerensociëteit Salahom heeft het initiatief opgepakt om te kijken of permanente verlichting van de
kerk mogelijk is. Er is een werkgroep opgericht, er zijn inmiddels offertes uitgebracht en een
projectplan is nagenoeg afgerond. Het huidige plan, waarbij de gehele kerk wordt verlicht gaat uit van
een investering van € 46.000,- incl. BTW. De komende periode wordt gebruikt om de financiering rond
te krijgen. Vanuit de algemene reserves/dorpsont-wikkelingsplan heeft het bestuur voorgesteld om
10% van de investeringskosten met een maximum van € 3.500,- beschikbaar te stellen.
Vragen vanuit de vergadering: Om welke kleur van het licht gaat het? Is het al bekent wat de jaarlijkse
kosten worden? Dit zal rond de € 1.500 per jaar zijn.
De leden zijn akkoord met de voorgestelde investering.
Er zal nog heel veel geld opgehaald moeten worden, hier zal de werkgroep de nodige energie in
steken.
Op 27 maart is er een informatieavond geweest met de naam: 55+ Anders Willen Wonen. Tonny
Lubbers heeft PB benaderd en PB heeft Heeten Woont gevraagd om mee te denken. Samen met de
gemeente Raalte is deze bijeenkomst georganiseerd met als doel om na te gaan of er belangstelling is
voor deze vorm van wonen of is er behoefte aan iets anders?
Afgelopen zaterdag is er door Vazet een bijeenkomst georganiseerd voor de bouw van 5
levensloopbestendige woningen op het plan IJsselgouwe. Er is hierover echter nog geen
overeenstemming of besluitvorming. De gemeente vond deze informatieronde erg voorbarig.
Huub Klein Koerkamp geeft namens Zwembad Heeten een korte uitleg over de stand van zaken
omtrent de verbouwing van het zwembad. Op 11 mei is de officiële opening. In de pauze volgt een
PowerPointpresentatie met foto’s.
8. Rondvraag.
Klopt het dat op het plan IJsselgouwe, de woonvorm voor mensen met autisme, aan de kant is
geschoven? Jan Regelink gaf namens Heeten Woont aan dat men nog steeds bezig is met deze opzet.
Het plan is nog niet concreet.
Sprekers:
Gerria Toeter is de nieuwe wethouder van gemeente Raalte en tevens contactwethouder voor het dorp
Heeten. Zij stelt zich voor en wil graag kennis maken met de bevolking van Heeten. Na afloop kan
iedereen die wil met haar in gesprek gaan.
Jeannet Kleine Schaars geeft namens de gemeente Raalte informatie over het kernteam en de KR8 van
Raalte
Kennismaking Stichting Terwille
Gerda van Veen en André Zielhuis van de Stichting Terwille geven een korte uitleg over de doelstelling
van de opvang in het zojuist geopende Mirtehuis. Door vragen vanuit de vergadering komen we meer
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te weten over Terwille en over de zorg die zij plegen. Er is goed contact met de gemeente, de buren en
de school.
Pauze
KulturhusTrefpunt 2.0
Namens KulturhusTrefpunt presenteert voorzitter Peter Koerkamp het vernieuwde plan
KulturhusTrefpunt 2.0. Tevens wordt de nieuwe beheerster Anja Beumer voorgesteld.
Officiële aftrap Heeten Sport.
Jos Wijnberg praat de vergadering bij met de recente ontwikkelingen op het sportpark en geeft officieel
een aftrap aan Heeten Sport.
De voorzitter bedankt alle sprekers en de vergadering voor hun komst, inbreng en aandacht. Het was
een goede vergadering met zeer veel informatie. De voorzitter sluit de vergadering.

JAARVERSLAG PLAATSELIJK BELANG HEETEN 2019
Bestuurssamenstelling:
Sinds de vorige jaarvergadering bestaat het bestuur uit de volgende personen:
Gerard Jansen (wonen), Marianne Megens (penningmeester), Ayleen Kiekebosch-Aarnink (ad interim
secretaris), René Spitzen (Senioren/zorg) en John Schoorlemmer (sport)
De vereniging telt momenteel 578 leden.
In het afgelopen jaar hebben we 11 bestuursvergaderingen en een groot aantal vergaderingen met
diverse werkgroepen en belangengroepen gehouden.
We hebben de jaarlijkse bespreking met het Raalter college van B&W bijgewoond en we bezochten het
gezamenlijke overleg met alle PB’s in de gemeente Raalte.
Wij hopen met dit verslag u een indruk te geven van onze werkzaamheden die in de afgelopen periode
zijn verricht of waaraan is gewerkt. Wij zullen steeds trachten om daar waar mogelijk de belangen van
Heeten te blijven behartigen.
Waardeert u onze activiteiten, maar bent u nog geen lid van PB Heeten, meldt u zich dan aan via de
site www.pbheeten.nl. (lid worden)

Overzicht onderwerpen en acties in 2019
Hieronder volgt een opsomming van onderwerpen en acties waar PB Heeten zich in 2018
mee bezig heeft gehouden:

Zelfreflectie rol PB in dorpsgemeenschap en invulling bestuur

Beheer Dorpsfonds Heeten (kernteam)

WhatsApp Buurtpreventie zichtbaar in buitengebied

Website Heeten: www.pbheeten.nl

Opzetten nieuwsbrief en ledenwerving

Dorpskalender

Oud en nieuw jaarwisseling 2019-2020 samen met HOV, de Treffers en Brasserie Dertien

Overleg met college B&W Raalte

Overige contacten gemeente

Behoud en uitbreidingen voorzieningen

Kaveluitgifte plan Veldegge fase 2

Contacten met Stichting Heeten Woont over leegstand gebouwen en inbreidingsplannen.

Overleg met sportverenigingen en sportpark

Volgen diverse duurzaamheidsontwikkelingen in Heeten

5

Een aantal onderwerpen, waarin relatief veel tijd is gaan zitten of met
grotere impact op onze samenleving is, zijn hieronder nader beschreven.
Rol en taken Plaatselijke Belang Heeten
Tijdens de jaarvergadering van 2018 is de nieuwe structuur van Plaatselijk Belang Heeten
gepresenteerd. In 2018 is samen met een aantal mensen vanuit diverse verenigingen uit ons dorp en
de gemeente ook de visievorming “Rol en taken PB Heeten” tot stand gekomen. De Rol en taken PB
Heeten kunt u vinden op de site www.pbheeten.nl.
Het is ons tot op heden nog steeds niet gelukt om met deze nieuwe structuur en met het vastleggen
van de visie “Rol en taken PB Heeten” om een voldoende representatief bestuur te vormen. Eind 2019
hebben we besloten om nogmaals een brainstormsessie te organiseren en hiervoor 10 personen uit ons
dorp uitgenodigd. Deze brainstormsessie heeft op 21 januari 2020 plaatsgevonden. In de
jaarvergadering wordt u hierover bijgepraat.

Lidmaatschap Plaatselijk Belang Heeten
Het aantal leden van plaatselijk Belang Heeten is de aflopen jaren behoorlijk teruggelopen. Sinds 2010
is het aantal leden teruggelopen van 729 naar 578 in 2019. Ondanks dat het aantal woningen
toeneemt daalt het aantal leden. Dit heeft ook gevolgen voor de inkomsten van Plaatselijk Belang. De
eenvoudigste manier om dit te herstellen is het verhogen van de contributie. Wij zien echter meer in
het werven meer leden zodat de lasten gezamenlijk gedragen worden. Dat zal geen eenvoudige klus
worden. Met uw hulp willen we inwoners actief benaderen om lid te worden van Plaatselijk Belang
Heeten en hoeven we de contributie niet te verhogen

Jeugd
Het Plaatselijk Belang staat in goed contact met de Juventa en de Treffers. Zowel de Juventa als de
Treffers hebben een positief jaar achter de rug met vele geslaagde activiteiten. De geslaagde
oudejaarsnacht is het gevolg van een goede samenwerking tussen onder andere de Treffers en het
Plaatselijk Belang.

Heeten Sport
De voetbal, handbal, tennis, Heeten Sportief, Sporthal Heeten, het zwembad en de ijsbaan zijn een
aantal jaren geleden het gesprek met elkaar aangegaan over de sportieve toekomst van het dorp. Doel
is om samen te werken aan een toekomstbestendig sport- en leefklimaat, voor beweging en beleving.
Tijdens de jaarvergadering van vorig jaar heeft Heeten Sport haar officiële aftrap verricht.
Zichtbaar is de realisatie van de aanleg van het beachveld, afgelopen voorjaar. Achter de schermen is
er echter veel vergaderd. Alle partijen hebben unaniem aangegeven dat niets doen geen optie is. Het is
NU tijd voor de volgende stap.

Wonen
Enquête woonbehoefte Heeten
Het afgelopen jaar hebben we in samenwerking met Heeten Woont een enquête uitgezet om de woning
behoefte in Heeten te onderzoeken. De enquête is door 298 belangstellenden ingevuld. Tijdens de
jaarvergadering zal de uitkomst en de te nemen vervolgstappen nader worden toegelicht. Wij danken
alle deelnemers voor het invullen van de enquête.
Salland Wonen
In 2019 heeft Salland Wonen 4 nieuwe levensloop bestendige huurwoningen gebouwd op het plan de
Veldegge. Voor de eerste uitgifte heeft Salland Wonen op verzoek van Plaatselijk Belang Heeten en
voorkeursrecht toegekend aan inwoners uit Heeten. Ondanks de grote vraag volgens de enquête
woningbehoefte Heeten hebben er maar 3 personen uit Heeten positief gereageerd en is de vierde
woning naar een inwoners uit Raalte gegaan.
55+ Anders Willen Wonen
Na de informatiebijeenkomst van 27 maart 2019 is er een bijeenkomst georganiseerd met 4
geïnteresseerden. Tijdens het gesprek bleken de wensen van de betrokkenen nogal uiteenlopend te
zijn. Hierdoor is besloten om niet verder te gaan met het opzetten van een CPO.
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Senioren en zorg
De Kracht van Raalte (Kr8vanRaalte) heeft in alle dorpen een Kernteam. Heeten heeft een eigen
Kernteam dat zich inzet om de leefbaarheid op het gebied van zorg en welzijn te vergroten. Sallanders
staan er om bekend dat ze graag iets voor elkaar betekenen. Hier helpen we elkaar verder. Dat is ook
de gedachte achter de Kracht van Raalte. Samen zorgen we ervoor dat iedereen zo lang mogelijk mee
kan doen in de samenleving. Goede hulp gaat verder dan alleen een korte termijn oplossing, onbeperkt
deel uitmaken van de samenleving, dat is het doel! Het kernteam bestaat uit vrijwilligers en
beroepskrachten. Samen vormen ze een cirkel waarbinnen uw vragen op het gebied van thema ‘s , als
vitaliteit, meedoen, verantwoord wonen en omzien naar elkaar beantwoord kunnen worden. Het
Plaatselijk Belang heeft zitting in het kernteam Heeten. In 2019 zijn er 4 netwerkbijeenkomsten
wonen, zorg en welzijn geweest. Deelnemers zijn Salland Wonen, de zorgaanbieders en gemeente
Raalte. Ook een succes waren de informatiebijeenkomsten aan senioren. De S1 verpleegkundigen en
medewerkers van gemeente gaven voorlichting waar mensen terecht kunnen. U kunt bij het Kernteam
aankloppen als u behoefte heeft aan mensen die meedenken of uw initiatief ondersteunen. Dit kan
bijvoorbeeld gaan om een wekelijkse buurtmaaltijd, een bewegingsactiviteit, of het organiseren van
een schoonmaakactie in het dorp.
Voor informatie of een vraag over opbouwwerk dan kunt u terecht bij Saskia Pijnappel,
tel. 06 13 67 84 78 en voor een Zorgvraag bij Jeannet Kleine Schaars, tel. 06 13 53 92 93 of via
www.kr8vanraalte.nl

Overige zaken PB Heeten
Heeten Durft
Heeten Durft is een werkgroep van PB. Na een lang traject van voorbereiding is in december de
Gemeenteraad akkoord gegaan met dit unieke burgerinitiatief. Na dit “papieren” traject kunnen in
2020 eindelijk de handen uit de mouwen worden gestoken en volgt de aftrap van het “uitvoerend”
traject. Samen op weg naar een burgerbegroting 2020.
PB geeft de complimenten en waardering voor het doorzettingsvermogen van de kartrekkers deze
werkgroep. Met info over Heeten Durft vind je op www.Heetendurft.nl of tijdens de presentatie op de
jaarvergadering.
Dorpsfonds Heeten
De overdracht van het Dorpsfonds onder Plaatselijk Belang door Duurzaam Heeten is in 2019 afgerond.
Naast Duurzaam Heeten is het afgelopen jaar ook de vereniging Ruilkring Heeten en omstreken
gestopt. Omdat de vereniging is ontstaan vanuit Duurzaam Heeten is door de leden besloten om het
resterende banksaldo toe te voegen aan het Dorpsfonds. Door de vereniging Ruilkring Heeten is het
bedrag van € 2.529,92 toegevoegd aan het dorpsfonds. Het totale vermogen in het Dorpsfonds op 3112-2019 was € 72.429,22. Dit bedrag is opgebouwd uit een banktegoed van € 57.977,18 en nog
openstaande restverplichtingen groot € 14.452,04. Het betreft de restverplichtingen verstrekt vanuit
Duurzaam Heeten aan KulturhusTrefpunt, SV Heeten en Sporthal Heeten. De restverplichtingen van de
Tennis en het Zwembad zijn in 2019 afgelost. In het saldo van de restverplichting is een tegoed
opgenomen van € 634 ten behoeve van activiteiten Heeten Schoon. De renteloze lening die was
verstrekt vanuit het Dorpsfonds aan het zwembad is inmiddels afgelost. Hierdoor is er weer ruimte is
voor nieuwe projecten. In 2019 zijn er geen nieuwe aanvragen binnen gekomen bij het Dorpsfonds.
Website en Sociale Media en nieuwsbrief
De website is gemaakt en wordt net als onze facebookpagina bijgehouden Majosa Hulp, het bedrijf van
Marie José Harink-Sanders. Op de website vindt u o.a. de Dorpskalender. Hier wordt steeds meer
gebruikt van gemaakt door alle verenigingen, stichtingen en bedrijven. U kunt uw activiteit gratis
melden.
Benieuwd? Kijk op www.pbheeten.nl.
Daarnaast hebben we in 2019 2x een nieuwsbrief verspreid. Voor de nieuwsbrief hebben zich inmiddels
183 leden aangemeld. Aanmelden kan via onze website.
WhatsApp buurtpreventie
De WhatsApp buurtpreventie heeft een stabiel aantal deelnemers. Helaas wordt deze app wel eens
misbruikt voor andere zaken. Enkele buurten hebben daarom naast de “WhatsApp Buurt Preventie”
app een aparte “Buurt app” aangemaakt. De app is te gebruiken voor allerlei overige buurtzaken zoals
weggelopen honden en buurtmededelingen. Als U deelnemer wilt worden van de WhatsApp
Buurtpreventie stuur dan een bericht naar whatsapp@pbheeten.nl.
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Balans en financieel verslag 2019
Dedet
Kas
Bank, rekening courant
Bank, spaarrekening

31-dec-18

31-dec-19

0,00

0,00

5.244,30

15.734,31

Credit

31-dec-18

Eigen vermogen

31-dec-19

€ 11.505,18 € 12.396,53

Reserv. jubileum

€ 787,31

€ 8.947,40

€ 5.447,40

16.370,50

16.372,14

Nog te ontv. Bijdrage buurtbus

402,97

0,00

Reserv. molensteen

€ 938,45

€ 938,45

Nog te ont. Digitaal

500,00

0,00

Reserv. watertappunt

€ 112,50

€ 112,50

Nog te ontv.heeten begroot

250,00

0,00

Nog te betalen

€ 939,43

€ 1.148,26

Nog te ontvangen

187,50

224,00

Nog te ontv. Waarderingssubsidie

275,00

0,00

Totaal

Inkomsten

Reserv. dorpsontw.plan

€ 787,31

Reserv. Onderhoud kerkverlicht PB

€ 23.230,27 € 32.330,45

€ 23.230,27 € 32.330,45

Inkomsten
2019

€ 3.500,00
€ 8.000,00

Totaal

Inkomsten

Rente

€ 0,00

Reserv. Kerkverlichting

Begroting
2018

2020

€ 1,64

€ 3,97

€ 1,64

€ 3.468,00

€ 3.587,00

€ 3.372,00

€ 0,00

€ 112,50

Subsidie gemeente jaarwisseling

€ 364,00

€ 350,00

€ 370,00

Waarderingssubsidie PB

€ 286,00

€ 275,00

€ 295,00

Ondersteuning PB digitaal

€ 520,00

€ 500,00

€ 535,00

€ 0,00

€ 250,00

€ 218,00

€ 187,50

Contributie
Reservering watertappunt

Bijdrage t.b.v. Heeten begroot 2018
Bijdrage HOV jaarwisseling
Schenking AG Schoorlemmerstichting (Kerkverlichting)

€ 5.000,00

Schenking Rabobank (Kerkverlichting)

€ 3.000,00

€ 218,00

Resultaat negatief

€ 500,00

Totaal
Uitgaven
Vergaderkosten bestuur
Representatie kosten bestuur
feestavond/kerstattentie bestuur
Adm. Kosten/Verzekering/ opleiding
Bankkosten
Kosten jaarvergadering
Georganiseerde bijeenkomsten
Representatiekosten extern
Digitalisering/Soc.media/Kevertje
Contributies
Heeten begroot
Verfraaiing dorp/kerk/bloembakken
Kosten Oud en Nieuw 2019/2020
correctie oud en nieuw 2017/2018 (799 -350)
Reservering watertappunt
Reserv./overboeking Kerkverlichting
Kosten ledenwerving
Resultaat positief

Totaal

€ 12.857,64
Uitgaven

€ 5.265,97
Uitgaven

2019
€ 331,20
€ 28,39
€ 175,00
€ 155,87
€ 353,81
€ 479,10
€ 120,00
€ 50,00
€ 1.064,92
€ 143,00
€ 265,00
€ 800,00

€ 5.291,64
Begroting

2018
€ 592,10
€ 50,00
€ 202,43
€ 206,87
€ 252,63
€ 540,75
€ 205,90
€ 9,45
€ 1.105,95
€ 143,00
€ 250,00
€ 265,00
€ 799,30
€ 449,00
€ 112,50

2020
€ 581,64
€ 120,00
€ 350,00
€ 250,00
€ 300,00
€ 550,00
€ 325,00
€ 100,00
€ 1.200,00
€ 150,00
€ 265,00
€ 800,00

€ 8.000,00
€ 300,00
€ 891,35

€ 81,09

€ 12.857,64

€ 5.265,97

€ 5.291,64
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Toelichting balans per 31-12-2019
Debiteuren:
nog te ontvangen in 2020 over 2019: € 224,00 zijnde:
 Bijdrage HOV oud/nieuw 2019/2020
€ 218,00
 Nog te ontvangen contributie leden
€
6,00
Resultaat 2019
Er is een positief resultaat behaald van €891,35.
Reservering Jubileum:
Positief saldo van 50-jarig jubileum van Plaatselijk Belang. Doel moet ten goede komen aan
gemeenschap Heeten.
Reservering D.O.P. (DorpsOntwikkelingsPlan).
De gemeente heeft enkele jaren geleden per dorp een bedrag uitgetrokken ten behoeve van
ontwikkeling van dorps- en wijkplannen. Sommige dorpen hebben dit al besteed. Heeten heeft dit niet
gedaan, omdat we direct geen concrete plannen hadden. Daarom is het bedrag overgemaakt naar het
Plaatselijk Belang met dorpsontwikkeling als bestedingsdoel. Als er initiatieven uit de bevolking komen
die de leefbaarheid van Heeten vergroten kunnen we daar een bijdrage aan doen. In 2014 is een
bedrag van € 1.052,60 gebruikt voor het opzetten van nieuwe initiatieven via de start van Heeten
2025.
In 2019 is een bedrag van € 3.500,00 gereserveerd voor onderhoud van kerkverlichting
Reservering Molensteen
Positief saldo uit actie Molensteen.
Reservering Watertappunt
Positief saldo uit Heeten Durft ten hoeve van realisatie watertappunt.
Reservering onderhoud kerkverlichting
Positief saldo voor toekomstig onderhoud kerkverlichting.
Reservering kerkverlichting
Positief saldo voor aanleg kerkverlichting. Bijdrage AG Schoorlemmerstichting en coöperatiefonds
Rabobank Salland. Deze reservering wordt in 2020 geïnvesteerd in de aanleg van de verlichting.
Crediteuren:
nog te betalen in 2020 over 2019: € 1.148,26 zijnde:
 Bankkosten 2019
€ 74,35
 Declaratie kerstpakketten 2019
€ 175,00
 Vuurwerk oud/nieuw 2019/2020
€ 800,00
 Digitalisering/Soc. Media/communicatie € 92,91
Begroting
Door het teruglopen van het aantal leden verwachten we voor 2020 een negatief resultaat.
De jaarrekening 2019 is gecontroleerd door:
Danielle Besten en Danielle Vulink
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