
Concept Begroting 2021 (in €)

Inkomsten Uitgaven

2021 2020 2021 2020

Subsidie Gemeente Organisatiekosten

Organisatiekosten en projecten 23.570 23.570 Vergader, bestuurs en organisatie kosten 3.200 3.200

Algemene kosten, kopieën, porti e.d. 850 850

Kosten Welzijnswerk Midden-Drenthe 1.500 1.500

Overige inkomsten Pr materiaal 1.000 1.000

Contributie 525 525 Website/communicatie 1.000 1.000

Opbrengst rente 0 0 Contributies/bankkosten 400 400

Gemeente, beschikbaar voor dorpen Doorbetaling aan dorpen

Noaberschap 1.990 1.990 Naoberschap 3.980 3.980

Bijdrage gemeente AED's 11.600 11.600 Bijdrage AED's dorpen 11.600 11.600

Projecten

Projecten dorpen 10.000 10.000

Jeugdstimulering 5.000

Nadelig saldo 845

Voordelig saldo 4.155

37.685 38.530 37.685 38.530



Toelichting begroting 2020

Inkomsten

Subsidie gemeente Midden-Drenthe € 23.570

Betreft bijdrage voor organisatiekosten, uitvoerings- en dorpsprojecten.

Overige inkomsten € 525

De betreft contributie van de aangesloten dorpen.

Noaberschap € 1.990

Betreft een bijdrage van de gemeente voor de dorpen die zich kenmerken door hun eigen cultuur, 

waarbij de onderlinge samenhang, het verenigingsleven en het omzien naar elkaar belangrijke

dragers zijn voor het dorpsleven.

AED's € 11.600

De Automatiache Externe Defibrillator(AED's) is een medisch instrument waarbij regelmatig 

onderhoud nodig is. Het is van levensbelang dat de AED's goed blijven functioneren.

Hiervoor wordt van de gemeente een bijdrage ontvangen, op basis van het aantal de AED's 

in de dorpen.

Uitgaven 

Organisatie kosten € 7.950, specificatie en toelichting luidt als volgt:

Vergader, bestuurs en organisatie kosten 3.200 3.200

Betreft o.a. kosten van ledenvergaderingen en bijeenkomsten.

Algemene kosten, kopieën, porti e.d. 850 850

Kosten Welzijnswerk Midden-Drenthe 1.500 1.500

Betreft administratieve ondersteuning van medewerkers Welzijnswerk.

Promotie materiaal 1.000 1.000

Betreft promotiemateriaal ten behoeve van de organisatie en dorpen.

Website/communicatie 1.000 1.000

Contributies/bankkosten 400 400

Totaal 7.950 7.950



Naoberschap € 3.980

De door de gemeente beschikbare gelden van € 1.990 worden met hetzelfde bedrag verhoogt en aan

de dorpen uitgekeerd. (zie toelichting bij de inkomsten).

Bijdrage AED's dorpen € 11.600

Op basis van de gepaatste AED's en gegevens van Hartslagnu, ontvangen de dorpen een bijdrage

van € 350 voor elke geplaatste AED. In de begroting is uitgegaan van 33 AED's.

Totaalbedrag € 11.550, inclusief overige € 50. 

Projecten dorpen € 10.000

Bestemd voor vernieuwde en creatieve projecten die ten goede komen aan de leefbaarheid.

De dorpen kunnen een aanvraag doen voor financiele ondersteuning, de creteria voor de aanvragen 

zijn opgenomen op onze website: www.dorpenoverleg.nl

Voordelig saldo

Nog te bestemmen voordelig saldo € 4.155


