Regio Rondom de IJssel

Toelichting bij de W.- en V-rekening per 31 december 2015.
Baten
1/ De regiocontributie.
2/ Contributie af te dragen door de regioʼs Klein Gelderland en Oude Graafland voor de
watertak van 2 groepen behorende tot de Admiraliteit Midden IJssel. De landtak van
deze groepen behoort tot de genoemde regioʼs.
3/ Jaarlijkse subsidie verstrekt door de gem. Apeldoorn.
4/ Rente baten van de spaarrekeningen.
5/ Baten van het verkopen van badges, in 2015 zijn er 167 badges verkocht.
6/ Baten van trainingen gegeven door de regio. Dit is een stuk hoger dan begroot omdat de
tweede helft van 2015 de trainingen al financieel over de regio ging in plaats van via het
steunpunt.
7/ Deelnemersbijdragen regio-activiteiten, per activiteit opgesplitst.
8/ Bijdrage van de activiteiten aan de materialen.
Lasten
10/ Contributie betaald aan het Steunpunt Gelderland is €0,: omdat het steunpunt voor 2015
geen kosten in rekening brengt. Contributie betaald aan het Steunpunt Overijssel.
Afdracht aan Steunpunt Overijssel hoger omdat de contributie hoger werd dan toen de
begroting werd goedgekeurd.
11/ Kosten regioraden, huur clubhuizen enz..
12/ Begroot was dat kosten gemaakt zouden worden voor het inhuren van derden door het
wegvallen van de steunpunten. Maar steunpunt Overijssel was nog actief in heel 2015.
13/ Bankkosten betaald aan de ABN AMRO.
14/ Contributie te betalen aan Scouting Nederland voor regiomedewerkers, waarvan de
contributie niet door een groep betaald wordt.
15/ Kosten trainingsteam en trainingen in tweede helft 2015.
16/ Kosten van de regio-aktiviteiten, per activiteit uitgesplitst. In april een gezamenlijk kamp
gehad met alle speltakken. Onder algemeen zijn de kosten voor huur clubhuizen,
sanitair, afval afvoer gebracht. Begroot was dat 2000 euro zou worden bijgedragen door
de regio: dit is 1489 euro geworden. De activiteiten hebben over het hele jaar met de
regiobijdrage rond neutraal gedraaid, Overal is het resultaat van aantal deelnemers:
RSW
295 kinderen
Jungledag
331 kinderen
Bever doe dag
94 kinderen
Explo voorjaarsactiviteit
87 deelnemers
Vossenjacht
114 kinderen
Hikes
90 kinderen
Explo najaarsactiviteit
40 deelnemers
De BuCo had nog een activiteit in Apeldoorn tijdens Pasen 2015.
Deelnemers:
39
17/ Kosten speltakoverleg enz.
18/ Uitgaven aan materiaal (EHBO spullen).
19/ Uitgaven voor deelname aan de LSW (Landelijke Scouting Wedstrijden).
20/ Positief saldo van 8472 euro, een stuk hoger dan begroot; door het niet inhuren van
derden.

Regio Rondom de IJssel

Toelichting bij de balans per 31 december 2015.
Activa
30/ Voorraad regiobadges en dassen in beheer bij de helpdesk (Hein Harmsen), de scout
shop en de penningmeester. Beiden worden gewaardeerd tegen 100% van de
inkoopwaarden.
31/ De materialen van de regio worden tegen € 1000 op de balans genomen.
32/ Debiteuren 2014 allemaal betaald
33/ Debiteuren 2015 hebben betrekking op nog niet betaalde facturen van activiteiten,
trainingen en badges en de te ontvangen rente.
34/ Saldo betaal- en spaarrekening.
Passiva
40/ Dit is het minimale vermogen, dat de regio moet hebben is minimaal € 7.500.
41/ Vrij vermogen is niet nodig voor een normale gang van zaken in de regio. Het wordt
berekend als volgt balanstotaal minus alle verplichtingen. Hieruit wordt het negatief saldo
van de begroting betaald.
42/ Crediteur is toeristenbelasting Lochem 2015, de explo najaarsactiviteit en huur clubhuis.
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