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Financieel jaarverslag 2015 “ 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. 

Dit jaar zijn wij deelnemer van “Thuis in de kern”. Verder is er nog een potje 

eenzaamheidsbestrijding van vorige jaren beschikbaar. Ook de kerstboom wordt niet 

vergeten. 

Ontvangen subsidie  € 7444.00 

Thuis in de kern   € 1000.00  ( eenmalig voor 2 jaar) 

Eenzaamheidsbestrijding    €   250.00  ( is nog van voorgaande jaar) 

Kerstboom  €   240.00 

 

Verantwoording subsidie: 
De subsidie is als volgt verdeeld:  

 Organisatiekosten   € 3700.00 

 Leefbaarheid  € 3244.00 

 Training  €   500.00 

 Totaal € 7444.00 

 

Organisatie kosten: 
1. Herdenking Ramp 1953. Bedrag € 384.55 

2. Vergaderkosten, Er wordt 10 keer per jaar vergaderd en twee openbare 

vergadering belegd. Bedrag € 1112.02 

3. Algemene kosten, we hebben een Beamer aangeschaft € 459.00.  

Etentje met eigenbijdrage aanhang € 320.25 

4. Rente en bankkosten € 69.00 

5. Kosten website € 95.90 

http://www.dorpsraadnieuwerkerk.nl/
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6. Contributie € 25.00 

7. Representatiekosten € 81.15 

8. Kantoorkosten, € 372.89 

9. Uitnodigingen € 174.20 

Totale kosten € 2964.96 

Leefbaarheid: 
1. Nieuwerkerk Bruist; voor het organiseren van een 2 daags feest in 

Nieuwerkerk. Bedrag €  600.00 

2. Gruttepraet; voor algemene kosten voor het drukken en bezorgen van de 

dorpskrant van Nieuwerkerk .Dit twee keer per jaar. Bedrag € 100.00 

3. Bewonersvereniging Steenzwaenshof; voor het organiseren van een 

sinterklaasfeest op de Openbare school en voor koningsdag voor het 

organiseren van de aubade. Dit voor de inwoners van Nieuwerkerk en de 

School met de bijbel te Nieuwerkerk. Bedrag € 250.00 

Training: 
We hebben als bestuur een cursus Office gevolgd. Totale kosten € 490.06 

In 2016 krijgt dit een vervolg. 

Thuis in de kern: 
Ontvangen subsidie € 1000.00 wordt aangevuld met € 250.00 van 

eenzaamheidsbestrijding. Totaal budget € 1250.00. 

In maart 2015 is er een opfriscursus verkeer georganiseerd (BROEM) met VVN afd. 

Schouwen-Duiveland. Met een aantal van 25 deelnemers was dit een succes. 

Op 30 september is er in samenwerking met Steenzwaenshof een busreis 

georganiseerd, voor ouderen uit het dorp. (bus was vol) 

 BROEM    €  515.54 

 Busreis €  540.00 

 Totale kosten  € 1055.54 
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Eenzaamheidsbestrijding: 
Het beschikbare bedrag van € 250.00 wordt overgeheveld naar “thuis in de kern”.  

Budget is nu op. 

Kerstboom: 
Ontvangen subsidie € 240.00. De nieuw geplante boom in 2014 is helaas verloren 

gegaan door de droogte in het voorjaar van 2015. Medio oktober is er een nieuwe 

boom geplant. We komen niet toe met de ontvangen subsidie.  De kerstverlichting 

en de trafo stonden bij een bestuurslid in de schuur. Vanaf heden staat dit nu 

opgeslagen in de toren. Teneinde diefstal tegen te gaan is er een solide opbergkist 

gemaakt. De kosten van de opbergkist drukken op 2016. 

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

inkomsten bestaan uit de verkregen rente op de spaarrekening. Bedrag € 203.96  

Reserveringen: 
Op 1 januari 2015 was er een reservering voor het bouwen jeugdhonk. Bedrag 

 € 7437.92. Op 31 december 2015 is dit verhoogd naar € 10.000. 

 

Medio 2015 is een project van start gegaan onder de  noemer “hart veilig wonen”. 

Dit bestaat uit het in kaart brengen de aantal AED in ons dorp, en het aanschaffen 

van een aantal AED in een buitenkast. De verwachting is dat er in Nieuwerkerk 

ongeveer 4 AED aangeschaft moeten worden incl. buitenkast. De totale kosten zijn 

geraamd op € 2500.00 per stuk. Hier gaan we voor reserveren. Onderzocht wordt of 

eventuele bedrijven hier in willen participeren. Gaat het jeugdhonk niet door dan zal 

de gemeente gevraagd worden, de reservering voor het jeugdhonk aan te wenden 

voor de AED’s. Reservering op 31 december 2015 € 2500.00 
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Nieuwerkerk, januari 2016.  Verslag opgemaakt door de penningmeester  

dhr.  J C Kort. 

Op de bestuursvergadering van d.d. 17 februari 2016 is dit document besproken en 

goedgekeurd.  
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