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Winst- & verlies rekening  
 
Inkomsten: 
  
De gefactureerde contributies bedroegen € 6.550,- in 2016 tegen € 6.350,- in 2015.  
Het ledenbestand is praktisch constant gebleven, want nieuwe lidmaatschappen maakten de  
opzeggingen (i.v.m. ouderdom en verhuizingen e.d.) goed. 
Wel zijn er nog steeds weinig bedrijfs- of en vrije beroepen lidmaatschappen. De overgrote 
meerderheid van onze leden bestaat uit bewoners. 
De leden aanwas gaat goeddeels via de buurtborrels. 
Bankrente over 2016 bedroeg € 70,34. (In vorig jaarverslag € 294,04).  
Bij het kerstboomevenement heeft een donatiepot gestaan waarmee € 170,06 is opgehaald. 
(€ 136,18 in 2015.) 
Voor het evenement in juni (HKK 125 jaar) heeft het buurtschap € 3.000,- subsidie en  €1.500,- BIZ 
bijdrage ontvangen. Beide bedragen waren niet in de begroting opgenomen. 
 
Uitgaven: 
 
De uitgaven aan de activiteiten van het buurtschap waren in 2016 € 12.340,31 en hiermee bijna het 
dubbele dan de uitgaven in 2015 € 6.984,69. 
Dit kwam, met name, door de activiteiten in juni tijdens het 125 jarig bestaan van de Haagse 
Kunstkring. 
De verschillende Buurtborrels werden goed bezocht. 
Nieuwjaarsborrel en Koningsborrel wederom goed ontvangen. 
Er is een nieuwe website gemaakt. 
Kerstboom op het Lange Voorhout is verreweg de grootste vaste kostenpost. Ook de kosten zijn 
wederom aanzienlijk gestegen t.o.v. 2015. Dit komt door de steeds grotere bezoekers aantallen. 
 
Netto resultaat: 
 
In 2016 boekten we een negatief resultaat van € 1.049,91 t.o.v. een verlies van € 204,47 in 2015. 
 
Balans: 
 
De bankpositie van het Buurtschap was eind 2016 € 64,17. Spaarrekening € 15.731,78. 
Kas € 206,53. 
Er stond nog een post van € 1.611,93,- open aan debiteuren.  
Daarnaast zijn er debiteuren afgeboekt ad  € 500,- wegens oninbaarheid. 
Openstaande crediteuren bedroeg € 1.657,72. Dit betrof het kerstevenement en is begin 2016 
betaald. 
 
Het eigen vermogen, voor het verrekenen van het verlies, eind 2016 was € 17.006,60.(2015 € 
17.211,07) 
Aantal leden per 31 dec. 2016 : 224. (2015 :224) 
 
 
Den Haag, 3 april 2017 
Clara Tabingh Suermondt 
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