WIJKRAAD MEERWIJK
Leonardo da Vinciplein 73
2037 RR HAARLEM
www.wijkraadmeerwijk.nl

Jaarverslag 2015 penningmeester wijkraad meerwijk

1.
2.

Wijkraadkosten 2015
Bewonersondersteuning 2015

1. Wijkraadkosten 2015
De uitgave van de wijkraad zijn in 2015 ruim onder het budget gebleven.
Budget geheel 2015
17.061,00
Uitgave 2015
-12.467,78
Overschot - terug te betalen aan gemeente Haarlem
4.593,22
Opmerkingen:
Een aantal facturen die betrekking hebben op 2015 maar betaald zijn in de eerste weken van
2016, zijn in de uitgaven verwerkt.
De uitgaven van wijkraad Meerwijk in 2015 zijn op hetzelfde niveau als die in 2014.
Het budget in 2015 was bijna € 4.000,00 hoger dan voorgaand jaar. Omdat pas in de loop van
2015 de hoogte van het budget definitief is vastgesteld, was er voor de wijkraad onvoldoende
tijd om concrete plannen voor het hogere budget te realiseren.

2. Bewonersondersteuning 2015
Ook hier zijn de uitgaven onder het budget gebleven.
De post ‘bewonersondersteuning’ betreft de notulen van de maandelijkse wijkraad inclusief
“ons” deel van het vierwijkradenoverleg.

Budget geheel 2015
Uitgave 2015
Overschot - terug te betalen aan gemeente Haarlem

10.461,00
-9.074,72
1.386,28

Om archivering op een hoger niveau te brengen is besloten deze werkzaamheden uit te
besteden.
Specificatie:
Notule
4.149,72
Ondersteuning secretaris, post/mail en archivering
3.291,50
(Milieu) Quickscan inzake container jongeren
1.633,50
Totaal
9.074,72

3. Reserveringen
Wijkraad Meerwijk heeft in 2015 een anonieme gift van € 508,00 voor kinderactiviteiten
ontvangen. Het wordt steeds moeilijker om geld te vinden voor activiteiten. De
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woningbouwverenigingen mogen voor deze activiteiten geen subsidie meer geven. De
wijkraad is dan ook ontzettend blij met deze gift.

4. Eigen vermogen van de Wijkraad
Het eigen vermogen van de wijkraad bedraagt € 1.789,00
Dit vermogen is in de afgelopen jaren gevormd door verkregen rente op de spaarrekening.
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