
Financieel verslag Christen Unie Woudenberg 2020 
Het boekjaar 2020 was een financieel gezien een kalm jaar.  

De kas was aan het begin van het jaar gevuld met € 991,70. Naast de reguliere uitgaven voor met 
name bankkosten hadden we slechts één andere uitgave, namelijk de kosten van de ALV in de Camp.  

Naar aanleiding van een vraag van Bram de Ronde tijdens de ALV in 2020 is er gekeken naar de post 
bankkosten. Deze zijn hoog ten opzichte van onze andere uitgaven en er is gekeken of wij hierop 
kunnen bezuinigen.                                                                                                                                              
Ten eerste zijn we gebonden aan een zakelijke rekening en kunnen we als vereniging geen gebruik 
maken van een gratis privé rekening.                                                                                                              
Aan onze verenigingsrekening is een sub rekening gekoppeld van onze lokale fractie en voor deze 
extra gebruiker betalen wij € 2,- per maand. Als gevolg van deze koppeling betalen we voor de 
fractierekening geen aparte abonnementskosten voor internetbankieren a € 6,- per maand. Indien 
we de rekeningen loskoppelen zijn we per saldo dus € 4,- per maand duurder uit.                                                                                            
Daarnaast is de verenigingskorting van toepassing op onze rekening hetgeen betekent dat 
rekeningafschriften en informatie kosten daardoor gratis zijn.                                                                      
Samenvattend moeten we concluderen dat we met deze hoge kosten hebben te leven en een snelle 
scan leert dat andere banken dan de RABO bank een zelfde kostenniveau hebben. Van het 
partijbureau hebben we dit jaar ook de aanbeveling ontvangen om op basis van een aantal 
geselecteerde diverse kernwaarden te bankieren bij de RABO bank of Triodos bank.  

Vanwege de geringe uitgaven dit jaar en de bijdrage van het Partij Bureau vanuit de contributies, is 
het totaal saldo toegenomen tot € 1.630,25. Hiermee hebben al weer een mooie basis gelegd voor 
de lokale verkiezingskas in 2022.    

De kascontrole commissie bestond dit jaar uit de leden Ronald Treep en Folkert van der Molen. Het 
kasboek 2020 en het financieel overzicht 2020 is door de commissie in orde bevonden en getekend 
voor akkoord 

Leen Amersfoort, penningmeester 
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