
Oranje Vereniging Juliana Enkhuizen 2020 

Overzicht van Baten en Lasten. 

Inkomsten/jaar   2020    2021 (begr.) 

Bijdrage Gemeente   4000    4500 

Contributies Leden   4266    4500 

Co-sponsoring   1000    3600 

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

Totaal     9266           12.600 

Uitgaven/jaar    

Kosten evenementen  2050           10.000 

Representatie   1000    3600 

Organisatiekosten    1753    2500 

Saldo             +4463            -3500 

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

Totaal     9266           12.600 

 

Balans per 31 december  2020 

Kas      0 

Bank spaarrekening   4000 

Bank       7040 

      ------- 

Totaal             11.040 

Vermogen     3540 

Bestemmingsreserve   4000 

Reserve 100 jarig bestaan            3000 

Nog te voldoen      500 

      …….. 

Totaal             11.040 



O.V.J. Enkhuizen 

Toelichting op het overzicht Baten en Lasten 2020 

Het boekjaar 2020 vertoont een plus van € 4463 doordat er door de Covid-19 
maatregelen, toch niet alle activiteiten veilig konden worden uitgevoerd. 
Derhalve hadden we ook minder uitgaven aan drukwerk en posters etc. 

We hebben dit jaar uitgegeven volgens onderstaande toelichting;     € 3303 

Wel zijn de volgende activiteiten veilig uitgevoerd 

• Attentie voor gedecoreerden, bij lintjesregen 26-04    53 
• Communicatie met leden, verzet programma in 2020,poster  111 
• Digitale optocht voor het hele gezin, met prijzen 27-04    75 
• Alle rusthuizen koffie/lekkers 27-04/muziek    520 
• Bloemen legging gedenkings monumenten 04-05   149 
• Entertainment Senioren 29-08                              476 
• Entertainment Jeugd 29-08        719 

----- 

Totaal                  2103
           

• Organisatie, bankkosten, post bestelling leden (650x), doorlopende 
verzekering evenementen, kantoor en vergaderkosten  e.d. 

Totaal                   1200  

 

Toelichting reserve 100-jarig bestaan/jubileum kosten. 

Al snel (2025) is het 100-jarig bestaan van de O.V.J. Enkhuizen. 

Hiervoor begroten/sparen wij, voor de extra bijzondere uitgaven. 

 

 

 

 

 

 



Toelichting voor de begroting 2021; 

Na het verlammende en uiterst vervelende jaar 2020, mogen wij hopen dat er 
weer enig soelaas aan de bevolking wordt geboden. Derhalve gaan wij 
voorvarend, maar wel met enige behoedzaamheid aan de slag! 

Dit jaar bezien we weer de mogelijkheden rondom Koningsdag. Veiligheid 
staat voorop, maar wij hebben die dag, hoe dan ook, aandacht voor Jeugd & 
Senioren. 

Waarschijnlijk zullen we de rest van het programma weer -veiligheidshalve- 
verschuiven naar eind augustus, rondom Koningin Wilhelmina`s verjaardag.  
Aandacht hierbij dan voor de gehele bevolking van Enkhuizen, van jong tot 
oud. Inmiddels hebben we ervaringen in 2020 opgebouwd met de 
beperkende maatregelen. 

Als slot van dit bijzondere, en hopelijk ook als nieuw begin naar 2022, willen 
wij anticiperen in “Lichtjesavond”2021 welke dit jaar op 18-12 staat gepland.  
Hierbij verwachten wij dat de maatregelen derhalve zijn versoepeld -dat er in 
ieder geval buiten- weer veel meer mogelijk zal zijn! 

Dit jaar is dus onze opzet: zoveel mogelijk inwoners, toch nog enige afleiding 
in het dagelijks bestaan -en de feestdagen extra glans -te geven.  

 

Met vriendelijke groet, 

Harry Groot (voorzitter O.V.J.) 

       

          

 


