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Financieel jaarverslag 2016 “dorpsraad Nieuwerkerk e.o.” 

 

 

Grondslag:  
De dorpsraad Nieuwerkerk e.o. ontvangt elk jaar een subsidie van de gemeente 

Schouwen-Duiveland. Deze subsidie is onderverdeeld in een aantal vaste onderdelen 

die door de Dorpsraad op eigen wijze en inzicht besteed kunnen worden. 

Ook dit jaar zijn wij deelnemer van “Thuis in de kern”. (€ 500.00 euro vanaf juli 

2016). Ook de kerstboom wordt niet vergeten. 

Ontvangen subsidie  € 7444.00 

Thuis in de kern   €   500.00   

Kerstboom  €   240.00 

Verantwoording subsidie: 
De subsidie is als volgt verdeeld:  

 Organisatiekosten   € 3700.00 

 Leefbaarheid  € 3235.50 

 Training  €   500.00 

 Totaal € 7435.50 

Organisatie kosten: 
Toelichting: de cijfers spreken voor zich. 

1 Ramp herdenking € 301.37 
2 Vergaderkosten (10x per jaar) € 884.94 
3 Algemene kosten € 781.99 
4 Rente en bankkosten €   69.00 
5 Kosten website € 403.70 
6 Contributie €     0.00 
7 Representatiekosten € 119.97 
8 Kantoor kosten € 241.05 
9 Uitnodigingen (vergaderingen) € 655.10 
 Totale kosten € 3457.12 over € 242.88 
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Leefbaarheid: 
Uitbetaalde subsidie: 

Nieuwerkerk bruist € 500.00 

Schietvereniging sch-d €   80.00 
Gymvereniging Nieuwerkerk € 350.00 
Hersteld hervormde gemeente € 544.50 
Gruttepraet € 250.00 
Zwembad Dolfijn € 500.00 
Rode Kruis afd. Duveland € 550.00 
Sinterklaasfeest € 727.37 
Totaal uitbetaalde subsidie € 3501.87. overschrijding € 266.37  

Training: 
We hebben als bestuur een cursus Office gevolgd. Totale kosten € 368.61. 

Thuis in de kern: 
Ontvangen subsidie € 500.00. Dit jaar nog geen uitgaven, gaat mee naar 2017. 

Kerstboom: 
De nieuw geplante boom is ook weer dood gegaan. We hebben besloten om in 

navolging van de gemeente ieder jaar een tijdelijke boom te kopen. Dit is ook een 

wens van de PKN gemeente Nieuwerkerk. Om de kerstboom spullen netjes op te 

bergen is een opbergkist gemaakt. Deze staat in de toren. Ook de kabel voor de 

verlichting is particulier eigendom. We hebben zelf een snoer met waterdichte 

stekkers aangeschaft. Totale kosten € 933.11. Overschrijding van € 693.11. 

Diverse inkomsten: 
De dorpsraad maakt geen gebruik van sponsoren of andere inkomsten. De extra 

inkomsten bestaan uit de verkregen rente op de spaarrekening. Bedrag € 152.80 

Reserveringen: 
Op 1 januari 2016 was er een reservering voor het bouwen jeugdhonk. Bedrag 

 € 10.000.00. 
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Hart veilig wonen: 
Er zijn dit jaar 2 AED’s aangeschaft: Rode Kruis Duveland voor Bakkerij ten Hove en 

Hersteld Hervormde kerk Sirjansland te Nieuwerkerk. Totale kosten € 1094.50. 

Zie ook leefbaarheid. 

Jeugdhonk: 
In de vergadering van oktober 2016 is unaniem besloten te stoppen met de 

aanvraag en realisatie van het jeugdhonk. Reden: er is toch weerstand vanuit 

Agthoven en de jeugd is er niet meer. Ook het realiseren duurt erg lang en is 

behoorlijk ingewikkeld. We gaan met het Dorpshuis in overleg om te helpen met het 

opvangen van de jeugd. Zij doen dit al op woensdagmiddag en vrijdagavond. 

Sinterklaasfeest: 
Al jaren is op Nieuwerkerk geen Oranjevereniging meer. Vanuit het dorpshuis en div. 

andere partijen is het idee geopperd om een nieuwe vereniging in het leven te 

roepen. Dit was ook een wens van de dorpsraad. Omdat er geen financiële middelen 

op korte termijn beschikbaar zijn, hebben we besloten de kosten voor de intocht van 

Sinterklaas voor onze rekening te nemen. Totale kosten € 727.37. 
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Website: 
De website was aan een opknapbeurt toe. Totale kosten € 403.70. 

Conclusie: 
Uit de voornoemde cijfers blijkt dat 2016 geen extreem jaar is geweest. We hebben 

aan al onze verplichtingen kunnen voldoen. Ook de verhoudingen zijn, mede door 

tussenkomst van burgemeester Rabelink, met het dorpshuis voor beide partijen tot 

een werkbare oplossing gekomen. Dit zal in de toekomst betekenen dat er op diverse 

terreinen samengewerkt zal worden. Te denken valt aan de jeugd, ouderen en 

inwoners. 

Reserveringen: op 1 januari 2016 was er een bedrag van € 10.000,00 gereserveerd 

voor een jeugdhonk. Nu de bouw hiervan niet doorgaat, zoeken we naar een nieuwe 

bestemming. Het bestuur zal hier een weloverwogen beslissing over nemen. Te 

denken valt om samen met het Dorpshuis hier invulling aan te geven. Ook een kleine 

reserve aanhouden is wenselijk voor het opvangen van kleine tegenvallers. Verder 

zal het netwerk van AED’s verder uitgewerkt worden. 

 
Nieuwerkerk, januari 2017.  

Verslag opgemaakt door de penningmeester dhr. J C Kort. 

Op de bestuursvergadering van d.d. 8 maart 2017 is dit document besproken en 

goedgekeurd.  
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