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Labels

Tijdens het voorzittersoverleg in juli is afgesproken dat een werkgroep zou kijken naar de labeling van de verschillende posten op begroting
van de bewonersondernemingen. Voorafgaand aan het voorzittersoverleg is met Gerrit Prins gesproken over de verschillende soorten subsidie.
In dit document worden de drie subsidievormen kort uitgelegd. Met name de basisisubsidie en de verdien- op prestatiesubsidie zijn van belang
voor de bewonersondernemingen.
Voor de subsidieaanvraag die op 1 september bij de gemeente moet zijn ingediend zijn de basiskosten het meest belangrijk. De gemeente heeft
toegezegd dat als de subsidieaanvraag gelijk is aan de toegekende subsidie over 2016 de formele toekenning in oktober kan plaatsvinden.
Op bladzijde 2 staat een tabel waarin verschillende posten zijn gelabeld. Deze labeling is niet uitputtend en past wellicht niet altijd bij de
begrotingsmethodiek van alle bewonersondernemingen.

Basissubsidie
De basissubsidie is volgens G. Prins van de gemeente bedoeld om een normale exploitatie van het gebouw en de basisactiviteiten mogelijk te
maken. Onder de basisactiviteiten wordt verstaan het “normale” sociaal-cultureel werk en tienerwerk dat verbonden is aan een tienerhonk.
Over de basissubsidie worden geen bijzondere afspraken gemaakt. De subsidie wordt in principe toegekend en de definitieve toekenning volgt
later, na verantwoording via een financieel jaaroverzicht en een jaarverslag.
Basiskosten zijn alle kosten voor zover ze niet zijn toe te schrijven aan uitvoering van activiteiten of projecten waarvoor de subsidie in aparte
posten wordt aangevraagd (bijv. Wmo-projecten, sport en beweging, specifiek jongerenwerk, wijkeconomieprojecten, cultuurprojecten).
Dit geldt voor de kosten van personeel, vrijwilligers, huisvesting, organisatie en overige kosten.
Negatieve saldi van eigen activiteiten en activiteiten van externe docenten, vallen onder de basiskosten, maar worden hoogstwaarschijnlijk
niet in de subsidietoekenning toegekend. Toch behoren zij opgenomen te worden de begroting, omdat een begroting eigenlijk een verlies- en
winstrekening is.
De basisopbrengsten zijn alle opbrengsten, voor zover ze niet zijn toe te schrijven aan uitvoering van activiteiten of projecten waarvoor de subsidie in aparte posten wordt aangevraagd (bijv. WMO-projecten, sport en beweging, specifiek jongerenwerk, wijkeconomieprojecten, cultuurprojecten). Dit zijn de huuropbrengsten en de baropbrengsten. Maar ook de opbrengsten van bijv. ziekteverzekeringsuitkering, teruggave btw
op energie, positief saldo inkomsten uit eigen activiteiten, positief saldo van activiteiten van externe docenten, uitkeringen overige verzekeringen). Deze subsidie wordt in het huidige systeem per 1 september aangevraagd voor het volgende jaar.

Verdien- of prestatiesubsidie
Dit betreft projecten die apart gespecificeerd worden wat kosten en opbrengsten betreft. De bedoeling is dat bij toekenning van deze subsidie afspraken tussen de gemeente en de aanvrager worden gemaakt over te behalen resultaten. Worden de prestaties niet gehaald dan kan de
subsidie of een deel daarvan worden teruggevorderd. Dit type subsidie kan in principe het hele jaar door worden aangevraagd, maar kan ook
tegelijk met de basissubsidie worden ingediend.

Waarderingsubsidie
Deze subsidie is bedoeld voor kleinere organisaties en wordt gelijk definitief toegekend. Er is achteraf geen verantwoording van de uitgaven
nodig. Het subsidiebedrag is maximaal € 20.000,-.

Labels: Basiskosten
Huisvesting

Personeel

Huur/hypotheek

Verhuur

Verzekeringen

Teruggave energiebelasiting

Alle personeelskosten
Niet specificeren in overzicht dus incl. Scw en
jongerenwerkers

Cameratoezicht

Kosten vrijwilligers

Brandblusmiddelen

Opleidingskosten

Brandpreventie

Bestuurvergoeding

Energiekosten

Dagje uit

Organisatiekosten

Activiteiten

Internet

WMO (verhuur)

Telefoon

Alles wat je doet voor de
wijk

Uitkering verzekering

Website
Kosten ICT
Kleine aanschaffingen
Afschrijvingen

Horeca
Verkoop

inkoop

Overzicht labeling die door BO De Oever wordt gehanteerd.
Personeel
brutoloon
		vakantietoeslag
		
sociale lasten werkgever
		pensioenpremie
		premie ziekteverzuimverzekering
		telefoonkostenvergoeding
		reiskostenvergoeding
		overige vergoedingen
		uitzendkrachten
		opleidingen medewerkers
		overige personeelskosten
		opleidingen vrijwilligers
		vergoedingen vrijwilligers
		
uitje of festiviteit voor vrijwilligers
		arbodienst
		
Huisvesting
te betalen huur/kapitaalslasten eigen gebouw
		afschrijving inventaris
		
kleine aanschaffingen inventaris
		schoonmaakkosten
		verzekeringen
		belastingen
		
gas, licht en water
		
onderhoud gebouw en installaties (verwarming, ventilatie/koeling, alarm e.d.)
		
aanschaf en onderhoud beveiligingsmiddelen (brandblusmelders en apparatuur, camera’s
		
schade door inbraak
		kosten vuilafvoer
		onderhoud inventaris
		overige huisvestingskosten
		

organisatie
publiciteitskosten
		automatiseringskosten
		afschrijving apparatuur
		kosten repro
		portikosten
		administratiekosten
		verzekeringen
		kantoorbenodigdheden
		vergaderkosten
		werkkleding
		telefoonkosten
		
bankkosten en renten van leningen
		contributies
		kleine aanschaffingen
		overige organisatiekosten
		literatuur
		
buma, stena, venema
		
kosten open dag
		
horeca		
kosten buffetexploitatie

Verdiensubsidie
Alle Wmo activiteiten tenzij geworden tot basis activiteit (toekomsig Voor Mekaar)
Bijzondere projecten jongeren (Wijk de Mare)
Dagopvang (Daalmeer/Overdie/De Rekere)

