
 Begroting 2023 Stichting MijnAmstelveen  

Vastgesteld door Bestuur: 30 juli 2022 
            

         

  Uitgaven        Inkomsten     

                 

1. Website mijn Amstelveen      1. Subsidies     

  a.Hosting en dataverkeer Dude Square € 250      Gemeente Amstelveen - reguliere subsidie € 2.000   

  b.abonnement Sweet € 310            

  c.Registratie Domein  € 25          € 2.000 

  d.SSL Certificaat € 75    2. Sponsoring     

      € 660    a.Buurtkamer Keizer Karel Park € 250   

2 Promotie        b.Mee € 250   

  Gadgets/evenementen   € 500    c.Participe € 500   

               € 1.000 

3 Vrijwilligersbijdragen              

  Vrijwilligersbijdrage ondersteuning   € 800          

                 

4 Bestuurskosten              

  a.Onkosten € 50            

  b.Secretariaatskosten € 50            

  c.Jaarlijks evenement bestuur-vrijwilligers € 350            

  d.Vergaderkosten bestuur en vrijwilligers € 50            

      € 500          

5 Bankkosten              

  Rabobank   € 125          

                 

6 Onvoorzien   € 500          

                 

         

  Totaal   € 3.085    Totaal   € 3.000 



Korte toelichting Begroting 2023 Stichting MijnAmstelveen. 

 
Deze begroting is opgesteld in juli 2022 en dient enerzijds om de kosten en inkomsten voor het boekjaar 2023 de duiden en anderzijds als 

achtergrondinformatie voor de jaarlijkse subsidieaanvraag aan de Gemeente Amstelveen. Tegen het licht van oplopende inflatie en stijgende kosten zijn 

sommige posten verhoogd. 

 

Waar nodig worden sommige posten hierna van een nadere toelichting voorzien. 

 

Uitgaven 
 

2. Promotie. 

mijnAmstelveen gaat in 2023 haar 11e bestaansjaar in. In 2022 kon daaraan door omstandigheden geen bijzondere aandacht worden besteed. Volgend jaar 

willen we meer promotie activiteiten oppakken. Onder door het deelnemen aan speciale markten in Amstelveen, b.v. zomermarkt Bovenkerk. Dat vergt 

inspanning van onze vrijwilligers, maar ook extra deelnamekosten en kosten van promotiemateriaal. 

 

3. Vrijwilligersbijdragen. 

Onze vrijwilligers werken in beginsel kosteloos mee aan de website. Eén uitzondering daargelaten, dat betreft een redactielid dat een geringe 

vrijwilligersvergoeding ontvangt. Komend jaar zullen we naar uitbreiding van vrijwilligers moeten omzien. Dat kan tot gevolg hebben dat we meer vrijwilligers 

van een – geringe- vergoeding zullen moeten voorzien. In dat verband is deze post enigszins verhoogd. 

 

6. Onvoorzien. 

In vorige begrotingen ontbrak en post onvoorzien. Vanaf boekjaar 2023 willen we dat repareren. Een post onvoorzien is ook daadwerkelijk nodig, gelet op de 

ervaringen in 2022. In dat jaar werden we geconfronteerd met extra kosten – rond de € 1.200 – als gevolg van boetes voor betaalde foto-licenties. Daarmee is 

onze reservebuffer fors verminderd. De webside data worden op dit moment op dergelijke onvolkomendheden gecontroleerd. Daarmee is het risico van een 

herhaling van dit probleem niet volledig van tafel.  

 

 

 

Inkomsten 

 
1. Subsidie Gemeente Amstelveen. 
Al meer dan 6 jaren ontvangt de Stichting een jaarlijkse subsidie van de gemeente Amstelveen ad  € 1.500. Gelet op de stijgende kosten en prijzen – een 
proces dat ook in 2023 – zal doorzetten, willen wij de gemeente voorstellen de subsidie – structureel-  te verhogen naar €2.000. 



 
2. Sponsoring. 
Tot dit jaar ontvingen wij van enkele organisaties in Amstelveen een sponsorbijdrage. De continuïteit hiervan is echter niet zeker, er zijn geen meerjaren 
afspraken gemaakt. Wij schatten in dat hier een tegenvaller zou kunnen ontstaan van € 250, die kan worden opgevangen door een hogere gemeentelijke 
subsidie 


