
Financieel Verslag BoBo 2019 en 2020. 

 

2019 

Tijdens de ALV van begin 2019 gaf het –al niet meer voltallige- bestuur aan dat de bestuursleden hun 

functies wilden neerleggen. In twee daaropvolgende ledenvergaderingen is een nieuw bestuur 

gezocht – en gevonden. Deze ALV’s werden voorgezeten door penningmeester Peter Kars; voor de 

verslaglegging is beide malen een notulist ingehuurd. 

Het nieuwe bestuur heeft het scheidend bestuur als dank voor 15 jaar trouwe dienst een etentje en 

een bloemetje aangeboden. 

 

Door notulen en afscheid zijn de uitgaven in 2019 dus hoger geweest dan in de jaren daarvoor. 

Voor het verenigingsjaar 2019 is bij de gemeente indertijd geen subsidie aangevraagd – er waren 

door de BoBo geen grote activiteiten of evenementen gepland.  

Medio 2019 kwam de gemeente met voorstellen voor herinrichting van het Damsterplein; het 

nieuwe bestuur heeft daarover eind 2019 een drukbezochte buurtavond georganiseerd. 

 

Al met al waren de uitgaven groter dan de inkomsten en hebben we in 2019 ingeteerd op het eigen 

vermogen. 

We zijn overgestapt van de ING- naar de SNS-bank die iets goedkoper blijkt. Eind 2019 is het 

spaarsaldo alvast overgeheveld naar de SNS en begin 2020 de betaalrekening.  

 

2020 

Voor 2020 is wèl een aantal keren bij de gemeente subsidie aangevraagd.  

Het bestuur had grote plannen. Zo zijn we het jaar begonnen met een nieuwjaarsborrel, in 

combinatie met de eerste van zes buurtwandelingen. De resterende vijf wandelingen zijn vanwege 

de corona-pandemie verschoven naar later datum, het ongebruikte deel van de speciale wandel-

subsidie is nog beschikbaar voor dat doel. 

In september, in de periode dat de maatregelen tegen corona even versoepeld waren, hielpen 

buurtbewoners met het opruimen van zwerfafval in Binnenstad Oost. De gemeente verleende 

hiervoor subsidie in het kader van de actie Najaarskriebels.  

Van de reguliere gemeentelijke subsidie ten behoeve van bewonersorganisaties is een slechts een 

deel gebruikt. Steeds opnieuw konden geplande activiteiten immers niet doorgaan. Ook konden we 

in 2020 vanwege Covid-19 geen ALV organiseren. Het ongebruikte deel van deze subsidie staat nog 

als reservering op de balans; aan de gemeente is gemeld dat we dit willen besteden voor het in 

gebruik nemen van de buurtbroedplaats Sint Jan.  

Al met al nam het batig saldo over 2020 toe. 

 

 


