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Wat hebben we gedaan in 2021?
Door de beperkingen in verband met de corona pandemie hebben lang niet alle 
activiteiten (volledig) plaats kunnen vinden en waren er beperkte mogelijkheden 
voor verhuur. Wat we wel hebben gedaan aan activiteiten zoals, wijkfestival, 
beperkte verhuur en de Wijkwijs, kostten in 2021

€ 19.567
Wat waren de vaste lasten?
Ondanks de maatregelen liepen de vaste kosten gewoon door; gebouwhuur en -
onderhoud, administratie en vaste lasten kostten in 2021 € 31.887 

Hoe hebben we dat gefinancierd?
Verhuur gebouw en fietsenstalling, subsidies en advertenties € 51.328

Wat is het resultaat?
Klein negatief saldo over 2021, mede door huurcompensatie €     -126





Door de beperkende maatregelen in 2021 konden veel vaste maar ook geplande activiteiten niet doorgaan. Maar 
met de geldende regels hebben we als bewonersorganisatie toch o.a. het wijkfestival door kunnen laten gaan en, 
zij het in beperkte mate, de vaste activiteiten voor de buurtbewoners. Veel inkomsten vielen echter weg 
(zaalverhuur) terwijl de vaste lasten (zaalhuur, en vaste (energie)lasten) doorliepen. Gelukkig hebben we  
huurcompensatie en coronasubsidie ontvangen van de gemeente. In 2021 zijn ook een aantal activiteiten niet 
doorgegaan waarvoor subsidie was aangevraagd. In het financiële overzicht is daarom rekening gehouden met 
het feit dat er een terugbetaling plaats zal moeten vinden van € 825,- van de ontvangen activiteitensubsidie.

Subsidie Uitgaven
Duurzaamheidsactiviteiten, Politiek Café , wijkthema’s €  7.150,- €   4.230,-
Buurthuisfunctie €  4.600,- €   6.695,-
Totaal €11.750,- €  10.925,- : verschil   €  825,-



Wat willen we doen in 2022?
• (nieuwe) activiteiten, duurzaamheid, zaalverhuur, Wijkwijs €  42.275

Wat zijn de vaste lasten?
• gebouwonderhoud, administratie en vaste lasten €  25.665 

Hoe betalen we dat?
• Verhuur gebouw en fietsenstalling, subsidies en advertenties €  67.090

Wat verwachten we als uitkomst?
• Tekort door o.a. stijgende kosten €     -850 



2022:

opnieuw aanbieden veelzijdige activiteiten (o.a. 
duurzaamheid, Haags ontmoeten)

Wijkwijs weer 5x per jaar

Buurthuisfunctie en betere zichtbaarheid 
wijkcentrum






