Scouting Kameleon Kinheim Haarlem
Locatie: Verspronckweg 201 B/C

Nieuwsbrief februari 2015
Algemeen:
Het is al enige tijd terug dat u een nieuwsbrief van onze scoutinggroep hebt ontvangen. Het
samenstellen en drukken van het KK-tje vraagt op dit moment teveel van degenen, die daar
voor verantwoordelijk zijn. Gelukkig hebben we een uitstekende website waarop u een en
ander kunt nalezen.
Toch heeft het bestuur van de beheerstichting besloten om u met een korte nieuwsbrief per
mail van de laatste ontwikkelingen rond financiën, gebouwen en terrein op de hoogte te
brengen.
Beheerstichting:
Scouting Nederland heeft een aantal jaren geleden besloten om een onderscheid te maken
tussen een beheerstichting (die verantwoordelijk is voor de accommodatie) en een
groepsvereniging (die verantwoordelijk is voor het spel)
De bestuur van beheerstichting bestaat volgens de statuten uit 5 personen. Op dit moment
hebben we een vacature. Als u zin en tijd heeft, zien wij u graag als nieuw bestuurslid. Op de
website kunt u onder “vacatures” zien wat de taak van het bestuurslid is.
Klussen:
Het onderhoud van de gebouwen en het terrein wordt zoveel mogelijk door vrijwilligers
(bestuursleden, leiding, ouders) gedaan. Op maandagavond hebben we onze vaste klusavond
van 19.00 tot 22.00 uur.
Wij zijn heel blij met ouders die helpen. Heeft u ook tijd en zin? U bent van harte welkom;
ook op andere tijden als dat u beter uit komt. Bel gerust 023-5258863 of mail
bonfrer@upcmail.nl
Onze eerst komende klussendag is op zaterdag 21 maart. Voor deze dag zijn we ook
aangemeld bij de landelijke actie NL-doet.
Op de website vindt u onder “klussen” een overzicht van de werkzaamheden waarvoor wij uw
hulp kunnen gebruiken. Dit gaat om regulier onderhoud (timmer-, en schilderwerk en
terreinonderhoud) en renovatiewerk aan ons oudere gebouw (Noordpool). Voor 2015 staat de
aanpak van de hal en de toiletten op de rol.
Verder zijn we aan het onderzoeken of we mee kunnen doen met de aanleg van zonnepanelen.
In maart vindt een schouw plaats.
Ouderavond:
Op woensdag 18 maart is er een ouderavond met info over alles rond ons scoutinggroep. We
zien u heel graag komen. Zet u het vast in de agenda!
Financiën:
De financiën van de groepsvereniging en de beheerstichting worden zoveel mogelijk apart
begroot en verantwoord. Ze hebben ieder een eigen penningmeester, die wel samen contact
houden.
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De eindafrekening wordt samengevoegd en ingediend bij de regio om voor subsidie van de
gemeente Haarlem in aanmerking te komen. Het jaar 2014 hebben afgesloten met een tekort
van € 1.918,32. In hoofdlijnen ziet de jaarrekening er als volgt uit:
Inkomsten:
Contributie
Donaties
Acties
Verhuur
Subsidie gem. Haarlem
Overige inkomsten
Totale inkomsten
Uitgaven:
Huur clubhuis/terrein
Erfpacht gemeente
Energiekosten
Onderhoud
Rente lening dakisolatie
Verzekeringen, belastingen
Inrichting
Afvalverwijdering
Aflossing leningen
Organisatiekosten
Kosten speltakken
Groepsmateriaal
Groepsactiviteiten
Overige kosten
Totale uitgaven
Netto resultaat

€

13.178,00
190,00
2.632,00
13.508,00
1.255,00
8.457,00
------------------------------------------

€

€

39.220,00

€

41.139,00

€

-1.918,00

3.000,00
1.042,00
4.896,00
9.871,00
481,00
2.308,00
4.192,00
187,00
4.650,00
5.472,00
2.202,00
1.646,00
865,00
327,00
--------------------------------------------

-----------------------------------------

Korte toelichting:
Bij de inkomsten iets minder contributie dan begroot, weinig donaties, lagere opbrengst Jantje
Beton, maar meer huurinkomsten en bijdragen derden (fondsen, extra bijdrage SKOS en VP
inzake grasveld).
Bij de uitgaven hogere energiekosten (verrekening met VP over 2013 moet nog plaatsvinden),
hogere prijs vloerbedekking explorers en extra kosten nieuw grasveld.

In de groepsraad van 15 februari is de jaarrekening goedgekeurd, onder voorbehoud van
akkoord kascommissie.
Meer weten? Bel onze penningmeesters: Piet Bonfrer 5258863 of Petra Bouquet 5256139.
Verhuur:
Naast de contributie komt een belangrijk deel van onze inkomsten uit de verhuur van ons pand
(Zuidpool). We hebben vaste huurders, die elke week komen (SKOS, toneelgroep). Mogelijk
komt er binnenkort nog een vaste huurder bij.
Verder hebben we een dansgroep, die eens per maand komt, en jeugd- en scoutinggroepen, die
een weekend verblijven.
Zoals u waarschijnlijk weet is onze ruimte niet te huur voor feesten en partijen. Dit om ‘s
avonds de overlast naar de buren zoveel mogelijk te beperken.

