21 april 2020
Financieel verslag 2019
Beste medehuurders ,
Nadat de stukken en kas door de kascommissie in goede staat is bevonden, geef ik als
penningmeester een korte samenvatting over de financiën.
Op 2019 kunnen wij terugzien op een goed jaar wat de financiën betreft. Bijzondere uitgaven
buiten de kosten voor vergaderingen en benodigdheden voor pc en printer waren er nauwelijks.
Een studiereis bij de woonbond, waar me met een gedeelte van het bestuur aan hebben
deelgenomen was de grootste kostenpost.
Ook de reiskosten vielen dit jaar iets mee, daar de meeste vergaderingen bij Lefier aan de
Brugstraat in Stadskanaal plaatsvonden en dit per fiets wel te doen was.
Terugblikkend een zuinig jaar.
Voor dit jaar 2020 zullen we dan ook wat ruimer in onze uitgaven zitten
We willen als bestuur u 3 x maar minimaal 2x van een Nieuwsbrief voorzien, wat een behoorlijke
kostenpost is, maar dit achten wij nodig om u goed op de hoogte te houden van wat er al of niet
speelt en u optimaal van nieuwe informatie willen voorzien, wat voor u als huurder belangrijk kan
zijn. Deze Nieuwsbrief wordt op postadres bij iedere huurder van Lefier thuisbezorgd, zodat ook de
groep mensen die geen pc en/of geen digitale media kunnen volgen alles meekrijgen.
Ook hebben wij een geheel nieuwe website WWW.Huurdertje.nl met een fris en overzichtelijke lay
out, die eind maart online is gegaan. In deze website is zowel Twitter en Facebook geïntegreerd.
Onderhoud en ontwikkeling hiervan brengen ook de nodige kosten met zich mee. Maar ook hier
geldt we houden u zoveel en zo snel mogelijk van nieuws en ontwikkelingen op de hoogte.

Zoals u weet is ons bestuur uitgebreid naar 7 bestuursleden en de nieuwe bestuursleden worden
allen net als de nog zittende bestuursleden al mee werken , voorzien van een i pad. Hier kunnen
wij onderling mee communiceren en ontvangen wij ook de berichten, die eventueel binnenkomen
van u als huurder. Uiteraard ook dit brengt kosten met zich mee, maar hebben we minder inkt en
printpapier nodig. Ook wij moeten aan het milieu denken.
Ook zal er dit jaar een post worden gereserveerd voor een eventuele studie wat betreft
vergadertechniek of verduurzaamheid.
Vele dingen waar we nu al mee bezig zijn en wat dit jaar nog op ons afkomt. Het is met de corona
ook koffiedik kijken, wat voor kosten daar voor ons nog uit voortvloeien.
Wij blijven attent en zien we 2020 met een voltallig bestuur en een financieel gezonde
achtergrond positief tegemoet.
We zoeken voor 2021 nog twee nieuwe mensen voor de kascontrole, belangstellenden kunnen zich
melden bij de penningmeester. Email: grietjehuurdertje@gmail.com
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