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KORT VERSLAG VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN  
KBO “ST.  NORBERTUS’’ OP DINSDAG, 28 SEPTEMBER  2021. 
 
Agenda. 

1. Opening door de voorzitter. 
De voorzitter, dhr. Gerard van Thiel, opent de vergadering en heet iedereen welkom. Vorig 
jaar kon de vergadering niet doorgaan wegens corona, maar nu gelukkig wel. Vanaf maart 
2019 overleden een negentiental leden, bij enkelen speelde corona daarbij een rol. Voor de 
overleden leden werd een ogenblik stilte gehouden. 
Kitty van Gils en Frans Simons moesten zich afmelden voor deze vergadering. 
 

2. Notulen van de vergadering van 12  maart 2019. 
De notulen van 12 maart 2019 worden behandeld en goedgekeurd. 
Naar aanleiding van de notulen komt het volgende ter tafel: 

• Met vele andere organisaties wordt er behoorlijk stil gestaan bij de eenzame ouderen.  

• Een voorbeeld uit Bergen werd aangehaald met betrekking tot de uitleen van laptops. 
Mogelijk is iets dergelijks, in samenwerking met anderen, bij ons ook haalbaar.   

• Onze website wordt aangehaald. Onze mensen die de website zo goed in stand 
houden worden onder luid applaus bedankt. 

• De clubkas van Rabobank wordt gepromoot. Aan de leden wordt gevraagd hieraan 
mee te werken. 

  
3. Mededelingen. 

• Het gebruik van een pin-apparaat binnen ons clubgebouw wordt toegelicht. 

• Samenwerking met Zonnebloem wordt aangehaald. De KBO heeft 54 vrijwilligers, 
terwijl de Zonnebloem daaraan een stevig tekort heeft. Samen kunnen we elkaar 
helpen. 

• De meerdaagse reis krijgt een 10 uit de zaal, de reis is zeer goed ontvangen. 

• In november gaat de KBO naar Venlo naar de risk-factorij. Deze reis wordt zeer 
aanbevolen. 

• Ledenwerving KBO afdeling Gennep blijft actief om ons ledental gelijk te blijven 
houden. Momenteel hebben we 848 leden. 

• In maart zijn er gemeenteraadverkiezingen. Politieke partijen benaderen de KBO over 
verkiezingsprogramma’s. 

• In de maand oktober wordt er voorlichting gegeven over veilig E-bike fietsen. 

• Er worden nog mensen gezocht ivm onderhoud van terreinen rond de goede Herder. 
Dhr. Ger Beumeler meldt zich spontaan aan. 

• Mogelijk komt er weer een inlegvel in het KBO informatieboekje. De vergadering stelt 
voor om in 2022 een nieuw exemplaar uit te geven. Het bestuur accepteert dit. 

• Activiteiten staan natuurlijk opgesomd in de KBO nieuwsbrief. De vergadering is erg 
tevreden over de nieuwsbrief. 

• In de programmacommissie verdween Franca van Os in verband met verhuizing, haar 
plaats wordt ingenomen door Ellie Michels. 

 
4. Behandeling van de jaarverslagen van 2019 en 2020. 

De vergadering is het eens met de vastleggingen en keurt beide verslagen goed. 
 
      



5. Behandeling van het financieel verslag 2019 + 2020. 

• Dhr. Jo Martens licht de financiële gegevens toe. 

• Inkomsten. Door het dicht zijn van ons gebouw en het uitvallen van activiteiten vielen 
de inkomsten wat tegen. 

• Uitgaven.  Doordat er minder ondernomen kon worden waren ook de uitgaven lager. 

• KBO had gerekend op hoge kosten voor nutsvoorzieningen. Die kosten vielen gelukkig 
mee, mede door hulp van de gemeente Gennep.  

• Ook de begroting van 2021 wordt toegelicht.  

• Het plaatsen van zonnepanelen is een goede zaak, onze kosten van elektra zijn 
daardoor en stuk minder. 

 
6. Kascontrole 

De kascontrole heeft zoals gebruikelijk plaatsgevonden. De voorzitter van de kascontrole-
commissie is echter afwezig. Het verslag van de commissie wordt voorgelezen. De 
vergadering heeft er geen opmerkingen over en geeft haar goedkeuring. 
Volgend jaar zal Mevr. Carla Kersten voor de eerste keer deel uit maken van de commissie.  
Aan de vergadering wordt een reserve lid gevraagd. Mevr. Therese Hoen meldt zich en wordt 
benoemd. 
 

7. Contributie.   
In verband met de kosten van onze afdeling stelt de voorzitter voor de contributie per 2022 te 
verhogen met een euro. De vergadering keurt dit af en stelt voor om de contributie met twee 
euro te verhogen. Het KBO bestuur is hiermee erg verheugd, wat met applaus wordt 
goedgekeurd. 
 

8. Bestuurssamenstelling.  
Dhr. Jo Martens heeft 3 periodes van 4 jaar zitting gehad in het bestuur van de KBO afdeling 
Gennep. Dhr. Martens is daardoor niet herkiesbaar, hij is bereid de nieuwe penningmeester te 
ondersteunen.  
De voorzitter bedankt de heer Martens voor zijn vele jaren positieve inzet en herinnert de zaal 
aan het ontvangen van een Koninklijke onderscheiding door dhr. Martens. 
De dank van de afdeling KBO wordt onderstreept met een bos bloemen en een fles wijn. 
Vanuit de zaal ontvangt dhr. Martens een stevig applaus. 
 
Het bestuur draagt dhr. Harrie Frederix voor als nieuwe penningmeester. De voordracht wordt 
met algemene stemmen aangenomen. Dhr. Frederix stelt zich voor aan de vergadering. 
   
Dhr. Frans Simons heeft 1 periode van 4 jaar zitting gehad in het bestuur van de KBO    
Gennep. Hij is wel herkiesbaar. De vergadering is eens met de benoeming van de heer 
Simons. 
 

9. Rondvraag. 
Een vraag over de hoogte van tegemoetkoming voor verjaardagscadeautjes wordt 
beantwoord. 
 
De vergadering spreekt een zorgpunt uit. Op de Zandstraat staan te veel borden en dergelijke,  
wat gevaar oplevert voor voetgangers. De voorzitter neemt dit onderwerp mee naar het 
overleg met de gemeente. 
 
Ook het sneeuwvrij houden van de Brugstraat is een aandachtspunt. 
 
De vergadering bedankt het bestuur voor de attenties in de afgelopen periode.  
Ook de contactpersonen krijgen een bedankje door de vergadering. 
De computerclub krijgt een pluim, aanschaf van nieuwe middelen is een aandachtspunt. 



 
Elk jaar krijgen de leden een nieuw ledenpasje. De pasjes zijn eigenlijk alleen een bewijs van 
betaling. Het bestuur stelt voor om niet elk jaar een nieuwe pasje aan te maken en uit te 
reiken. De vergadering stemt hier in toe. 
 
De gezondheidskeuring bij het verlengen van een rijbewijs wordt door de vergadering naar 
voren gebracht. Dit item wordt door het bestuur toegelicht. Nadere informatie staat op de 
internet site en staat in ons jaarboek.  
 
De contributie in relatie tot afdracht aan KBO provincie en land is erg hoog vormt een zorgpunt 
voor de vergadering. Voors en tegens van de afdrachten aan provincie en land worden naar 
voren gebracht. Het blijft een onderwerp waar het bestuur aandacht aan blijft besteden. 
 
Ook wordt vanuit de vergadering de avondvierdaagse onder de aandacht gebracht. 
 
 
Verder is er niets meer aan de orde en sluit de voorzitter rond 15.15 uur de vergadering. 
 
 
De verslaglegger 
Ger Michels. 
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  Katholieke Bond van Ouderen “St. Norbertus” 
 
 

 
 

                                      JAARVERSLAG  2021 
 
 
Voorzitter:                De heer Gerard  van Thiel 
 
Secretaris:   Mevrouw Kitty van Gils 
 
Penningmeester:  De heer Jo Martens tot 28 september 2021 
                                              Vanaf 28 september 2021 is de heer Harrie Frederix penningmeester. 
 
Vicevoorzitter:                       De heer Frans Simons 
 
Bestuursleden :            Mevrouw Annie Vorstenbosch 
                                               

De heer Ger Michels 
 
                                          

LEDENAANTAL PER 31 DECEMBER 2021:     823 
 
Bijeenkomsten.  
Helaas door het coronavirus hebben de meeste onderstaande vergaderingen/ 
bijeenkomsten geen doorgang kunnen vinden. 
 
Het bestuur vergadert volgens rooster, 10 vergaderingen per jaar. 
      -- Dhr. Jo Martens,  penningmeester heeft 3 periodes van 4 jaar zitting gehad in het bestuur van      
         de KBO afdeling Gennep. Dhr. Martens is daardoor niet herkiesbaar.          
 
      -- Het bestuur draagt dhr. Harrie Frederix voor als nieuwe penningmeester. De voordracht       
         wordt met algemene stemmen aangenomen. Dhr. Frederix stelt zich voor aan de      
         vergadering. 
 
Door corona hebben onderstaande bijeenkomsten geen doorgang of minder bijeenkomsten plaats    
kunnen vinden:   
- De contactpersonen worden 2x per jaar uitgenodigd voor een overleg. 
- De vrijwillige ouderenadviseurs worden 1x per jaar uitgenodigd. 
- De activiteitencommissie komt regelmatig bij elkaar om activiteiten te organiseren. 
 
Onderstaande vergaderingen/bijeenkomsten door het bestuur hebben geen doorgang kunnen 
vinden. 
- Regioraadsvergadering. 
- Stichting Goede Herder. 
- Centraal Overleg Gennep KBO’s (OOGG)  met gemeente Gennep. 
- Regionaal Overleg KBO afdelingen tussen Mook en Wellerlooi 
- Contactpersonenoverleg. 
- Gesprek met beheerder (beheerderszaken). 
 
Extra activiteiten waaraan de KBO Gennep heeft meegedaan: 
-  Rabo Clubsupport (okt./nov.) 
-  Vr 12 nov.: bijwonen bestuursvergadering door de nieuwe burgemeester Hans Teunissen 
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MFC De “Goede Herder” 
Bestuur:     voorzitter:              De heer G.H.J. van Thiel 
                  secretaris:             De heer Y. Yurtass 
                  penningmeester:   De heer J. van den Elzen 
                  beheerder:            De heer H. van den Bosch 

 

Wat deed de KBO St. Norbertus voor de leden? 
 

Informatie:   
Het jaarboekje verstrekt gegevens over de vaste activiteiten, geeft namen en adressen van het 
bestuur, de contactpersonen en vrijwillige ouderenadviseurs en tevens informatie over instellingen 
waar u mee te maken kunt krijgen. 
In 2021 is geen jaarboekje uitgegeven, wel is er bij de nieuwsbrief een inlegvel met de wijzigingen 
die hebben plaatsgevonden, gevoegd. 
 
De nieuwsbrief verstrekt alle actuele informatie en verschijnt maandelijks bij het KBO/PCOB 
magazine. Dhr. Paul Mengelberg maakt de nieuwsbrief, nadat hij hiervoor de informatie 
doorgekregen heeft. 
 
Het KBO/PCOB magazine, het clubblad voor senioren, die lid zijn van de KBO. Dit wordt 
maandelijks thuisbezorgd.  
 
Website: www.kbogennep.nl  
Op de website staat heel veel informatie over KBO Gennep en deze wordt door dhr. Pieter Lamers 
bijgehouden met ondersteuning van dhr. Paul Mengelberg. 

 
Actieve commissies: 
De contactpersonen (een team  van 21 personen): 
Zij bezorgen het KBO/PCOB magazine en de nieuwsbrief voor de leden en tevens onderhouden zij 
het contact met de leden. Het KBO/PCOB magazine  en de nieuwsbrief worden samengevoegd in 
de Goede Herder door dhr. en mevr. Nas en zij zorgen voor de verdeling, zodat de contactpersonen 
deze bij de leden kunnen afleveren. De contactpersonen bezorgen ook de kerstattenties. 
Het contactpersonenoverleg van 13 april 2021, 9 november  of 16 november 2021 heeft geen 
doorgang kunnen vinden i.v.m. corona. 
 
De ouderenadviseurs (team van 1 persoon). 
Er is 1 ouderenadviseur actief, hij geeft informatie, ondersteuning en advies op tal van terreinen. Hij 
adviseert alle senioren van Gennep over mogelijkheden en formulieren. Hij is ook actief bij Synthese 
m.b.t. het project Buurten, waarbij met de senioren boven de 75 jaar uit Gennep, gezocht wordt naar 
optimale leefomstandigheden. Hij is opgeleid om ook bij z.g. keukentafelgesprekken te 
ondersteunen. 
Hij  krijgt een uitnodiging voor de vrijwilligersbijeenkomst (vrijwilligersbijeenkomst is dit jaar niet 
doorgegaan). 
 
De programmacommissie (team van 4 personen). 
De samenstelling van de commissie bestaat uit de volgende personen: 
dhr. Paul Mengelberg, mevr. Mientje Jansen, mevr. Mariet van Thiel en mevr. Ellie Michels. 
Deze commissie komt  ongeveer 1x per maand bij elkaar. 
Zij verzorgen een veelzijdig aanbod aan themamiddagen, educatieve bijeenkomsten, uitstapjes, 
creatieve en ontspanningselementen. 
Ieder jaar worden zij uitgenodigd voor de vrijwilligersbijeenkomst. (vrijwilligersbijeenkomst is dit jaar 
niet doorgegaan). 
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De computerbegeleiding. 
De  KBO Computerclub Gennep en Leercentrum van het SeniorWeb geeft iedere maandagmiddag  
van 13.30-16.00 uur, in de MFC de “Goede Herder” aan het Europaplein begeleiding. We geven met 
een aantal enthousiaste vrijwilligers individuele hulp 1 op 1 aan cursisten, dus per cursist één 
begeleider. U kunt er terecht voor vragen op computer-, tablet- of smartphonegebied. Tevens is er 
op maandagmiddag de Inloop. Hier kunt u terecht met een acuut computerprobleem.     
Voor beginners en  gevorderden organiseert de computerclub ook workshops. Deze workshops 
worden ook op de maandagmiddag gegeven.  Voor Hulp 1 op 1 en de diversen workshops zoals 
Windows 7 - Windows 8.1 - Windows 10 - Fotoalbum maken - IPad – Internetbankieren, Libre Office  
etc. liggen er inschrijfformulieren op locatie of gebruik de formulieren op onze website.  .   
Zij krijgen een uitnodiging voor de vrijwilligersbijeenkomst. (vrijwilligersbijeenkomst is dit jaar niet 
doorgegaan). 
 
De vrijwilligers. 
Tijdens activiteiten zorgen zij ervoor dat de bar open is, zodat  bezoekers een consumptie kunnen 
gebruiken. Verder zorgen zij ervoor dat de zaal er gezellig uitziet. Achter de schermen verzetten zij 
veel werk. 
Zij krijgen een uitnodiging voor de vrijwilligersbijeenkomst. (vrijwilligersbijeenkomst is dit jaar niet 
doorgegaan). 
 
Vrijwilligersbijeenkomst. 
Deze bijeenkomst stond gepland op 5 november 2021, maar heeft geen doorgang kunnen vinden. 
 

 
BIJZONDERE ACTIVITEITEN in 2021. 
 
De Kerstviering. 
Heeft geen doorgang gevonden 
 
Attenties voor alle leden. 
I.v.m. corona zijn de meeste activiteiten niet doorgegaan. 
Om toch iets voor de leden te doen is gekozen voor een kerstattentie. Deze attentie was een tablet 
chocolade met kerstwens. 
De contactpersonen hebben deze attentie bij de leden bezorgd of in de brievenbus gedaan. 
 
 
Activiteiten georganiseerd in 2021: 
Januari          
di.   5 januari             Nieuwjaarsreceptie tijdens de soos   gecanceld coronavirus 
 
Februari  
vr. 26 februari             wandelen in Kessel   
    
Maart     
vr. 26 maart  wandelen in Aijen.    
 
April 
                                  geen Paasbrunch, wel een kleine attentie voor de leden   
wo. 14 april                bezoek Keukenhof     gecanceld coronavirus 
vr. 30 april  wandelen Afferden     gecanceld coronavirus 
 
Mei 

                        avond 4-daagse     gecanceld coronavirus 
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Juni 
do. 3 juni  4 sluizentocht      gecanceld coronavirus 
 
Juli / Augustus 
Vr  30 juli  wandeltocht 
Di  17 augustus  4 sluizentocht 
Wo 25 augustus 4 sluizentocht 
Vr 27 augustus wandeltocht 
 
September   
Ma   6 september barbecue-anders 
Wo 15 september IVN wandelarrangement ‘Maasheggen’ 
Di   21 september lezing ‘Slapen als een roos ’ 
Vr   24 september  wandelen 
Di   28 september algemene ledenvergadering 
 
Oktober 
Di  5 oktober  winkelreis Breda 
Vr  8 oktober  veilig en fit blijven trappen     
Di 12 oktober  kermissoos 
Di 12 oktober   kienen 
 
November 
Wo   3 november IVN herfstwandeling Gennepse Hei 
Wo   17 november Risk Factory      gecanceld 
Vr     26 november wandelen      gecanceld coronavirus 
Vr     26 november IVN presentatie     gecanceld coronavirus 
 
December 
Wo   8 december Kerstmarkt Münster     gecanceld coronavirus 
Ma   15 december Kerstviering      gecanceld coronavirus 
   In plaats van de Kerstviering is aan alle leden en vrijwilligers een attentie thuis  
   bezorgd. 
 
In 2021 zijn alle onderstaande activiteiten door het coronavirus gecanceld. 
In de periode dat het weer verantwoord was om te starten, zijn de wekelijkse vaste activiteiten weer 
van start gegaan.  
 
-  Maandagmiddag                           Computerinstructie van 13.30 – 16.00 uur 
 
-  Maandagavond         Koersballen van 19.00 – 21.30 uur  

(nog niet gestart miv 31 augustus)             
 
-  Dinsdagmorgen:                    Soos van 10.30 tot 12.00 uur 
                                                           
-  Dinsdagavond   Koersballen van 19.00 - 21.30 uur 
     (nog niet gestart miv 31 augustus)             
 
-  Woensdagmorgen   Zingen 
     (nog niet gestart miv 31 augustus)             
 
-  Woensdagmiddag   Bridgen van 14.00 – 17.30 uur. 
     (nog niet gestart miv 31 augustus)             
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-  Donderdagmorgen             Schilderen van 09.30 tot 11.30 uur. 
 
-  Donderdagmiddag:                 Soos van 14.00 tot  17.00 uur  
      
-  Donderdagavond:             Schaken, aanvang 20.00 uur 
 
Sinds enkele jaren is er een leesclub van start gegaan. Informatie hierover bij mevr. L. Hesen. 
 
Er is ook een kunstclub. Informatie hierover bij mevr. L. Hesen. 
 
In de maanden mei t/m september kan er op woensdagmiddag van 14.00 – 16.00 uur Jeu de boules 
gespeeld worden. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

FINANCIEEL VERSLAG 2021 
 
 

en 
 
 

BEGROTING 2022 
 



Overzicht van Inkomsten en Uitgaven jaar 2021

Begroting Werkelijk Werkelijk

2021 2021 2020

Inkomsten

Contributies € 16.700,00 € 16.975,00 € 17.570,00

Subsidie Gemeente Gennep - 7.700,00 - 7.641,00 - 7.722,00

Schenkingen / sponsoring - 1.100,00 - 866,47 - 1.018,08

Bankrente - 0,00 - 4,67 - 5,22

Brutowinst Soos - 3.000,00 - 1.831,38 - 1.510,33

€ 28.500,00 € 27.318,52 € 27.825,63

Uitgaven

Activiteiten € 3.500,00 € 5.154,16 € 3.575,88

Contributie-afdracht KBO Limburg - 14.500,00 - 14.463,26 - 14.204,27

Algemene kosten - 10.770,00 - 8.962,67 - 9.334,96

€ 28.770,00 € 28.580,09 € 27.115,11

Reservering uitbreiding en vervanging inventaris - 500,00 - 500,00 - 500,00

€ 29.270,00 € 29.080,09 € 27.615,11

Resultaat € -770,00 € -1.761,57 € 210,52

Toelichting op het financieel overzicht 2021

Begroting Werkelijk Werkelijk

2021 2021 2020

Brutowinst Soos

Omzet € 5.200,00 € 3.145,12 € 3.317,57

Inkopen - 2.200,00 - 1.313,74 - 1.807,24

Brutowinst Soos € 3.000,00 € 1.831,38 € 1.510,33

                            Katholieke Bond van Ouderen St. Norbertus



Activiteiten

Specificatie activiteiten jaar 2021: Begroting

2021

1. Paasattentie i.v.m. corona € 213,98

- € 213,98

2. viersluizentocht Maastricht € 500,00

kosten Betuwe Express BV € 7.621,25

bijdrage leden - 7.000,00 € 621,25

3. IVN-Wandeling met lunch 't Veerhuis

kosten t Veerhuis wandelarrangement € 348,60

bijdrage leden - 348,80 € -0,20

4. BBQ anders 't Töpke

kosten BBQ anders 't Töpke € 1.230,00

bijdrage leden - 1.050,00 € 180,00

5. Winkelreis Breda

kosten bus Munckhof Reizen BV € 695,00          

bijdrage leden - 800,50          € -105,50

6. Kerstviering € 3.000,00

Attentie leden met kerst i.v.m. corona € 4.244,63       € 4.244,63

Totaal € 3.500,00 € 5.154,16

Algemene kosten

Specificatie van de algemene kosten 2021: Begroting

2021 2021 2020

Schoonmaakkosten € 1.000,00 € 471,15 € 590,33

Kosten beheer Soos - 400,00 - 0,00 - 400,00

Kosten MFC De Goede Herder - 2.650,00 - 3.615,21 - 1.713,22

Kosten MFC de Goeder Herder Telefoon-TV-Internet - 0,00 - 0,00 - 168,53

Reparatie, onderhoud en kleine aanschaffingen - 600,00 - 227,33 - 739,67

Kosten ziekenbezoek, recepties, H.missen - 1.250,00 - 1.321,27 - 1.019,25

Bestuurkosten - 1.550,00 - 1.139,61 - 945,10

Kantoorkosten - 350,00 - 313,21 - 78,20

Kosten contactpersonen / vrijwilligers - 1.200,00 - 0,00 - 444,00

Drukwerk - 1.600,00 - 1.632,60 - 2.956,75

Bankkosten - 170,00 - 242,29 - 279,91

€ 10.770,00 € 8.962,67 € 9.334,96

Werkelijke kosten 

2021

Werkelijke kosten 



Begroting 2022

Begroting Begroting Werkelijk

2022 2021 2021

Inkomsten

Contributies € 17.600,00 € 16.700,00 € 16.975,00

Subsidie Gemeente Gennep - 7.400,00 - 7.700,00 - 7.641,00

Schenkingen / sponsoring - 600,00 - 1.100,00 - 866,47

Bankrente - 0,00 - 0,00 - 4,67

Brutowinst Soos - 2.800,00 - 3.000,00 - 1.831,38

€ 28.400,00 € 28.500,00 € 27.318,52

Uitgaven

Activiteiten € 3.500,00 € 3.500,00 € 5.154,16

Contributie-afdracht KBO Limburg - 14.350,00 - 14.500,00 - 14.463,26

Algemene kosten - 13.450,00 - 10.770,00 - 8.962,67

€ 31.300,00 € 28.770,00 € 28.580,09

Reservering voor vervanging inventaris - 500,00 - 500,00 - 500,00

€ 31.800,00 € 29.270,00 € 29.080,09

Resultaat € -3.400,00 € -770,00 € -1.761,57

        Katholieke Bond van Ouderen St. Norbertus



Toelichting op de begroting 2022

Begroting Begroting Werkelijk

2022 2021 2021

Brutowinst Soos

Omzet € 5.000,00 € 5.200,00 € 3.145,12

Inkopen - 2.200,00 - 2.200,00 - 1.313,74

Brutowinst Soos € 2.800,00 € 3.000,00 € 1.831,38

Activiteiten

activiteiten jaar 2022: Begroting Begroting Werkelijk

2022 2021 2021

Algemene activiteiten € 500,00 € 500,00 € 909,53

Kerstviering 3.000,00 3.000,00 4.244,63

Totaal € 3.500,00 3.500,00 € 5.154,16

Algemene kosten

Begroting Begroting Werkelijk

Specificatie van de algemene kosten 2021: 2022 2021 2021

Schoonmaakkosten € 800,00 € 1.000,00 € 471,15

Kosten beheer Soos - 0,00 - 400,00 - 0,00

Kosten MFC De Goede Herder - 5.300,00 - 2.650,00 - 3.615,21

Kosten MFC de Goeder Herder Tel.-TV-Internet - 0,00 - 0,00 - 0,00

Reparatie, onderhoud en kleine aanschaffingen - 600,00 - 600,00 - 227,33

Kosten ziekenbezoek, recepties, H.missen - 1.300,00 - 1.250,00 - 1.321,27

Bestuurkosten - 1.550,00 - 1.550,00 - 1.139,61

Kantoorkosten - 200,00 - 350,00 - 313,21

Kosten contactpersonen / vrijwilligers - 1.000,00 - 1.200,00 - 0,00

Drukwerk - 2.450,00 - 1.600,00 - 1.632,60

Bankkosten - 250,00 - 170,00 - 242,29

€ 13.450,00 € 10.770,00 € 8.962,67
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