Begro&ng 2019 Vereniging Oudheidkamer Tiel en Omstreken
Kosten OKT 2018/2019

totaal verwachte

Begro&ng

Uitgaven 2018

2019

4300

4200

12500

12400

Programmacommissie
BATO inclusief huur
Verhuizing en herinrich@ng BATO

8700

Historische werkgroep

-300

5000

De Nieuwe Kroniek

9000

9800

Lustrum (reservering)

3000

3000
2000

Erfgoed commissie
Ondersteuningen en dona@es

7500

10000

Beleggings en advies kosten

9000

9000

JDCP lezing

2300

2500

Administra@ekosten

2200

2200

9600
67800

8900
69000

Overige kosten
Totale kosten

- Programmacommissie , dit betre* de kosten van de lezingen en de zaalhuur in het Regionaal Archief
Rivierenland, bijkomende kosten grote – en kleine excursie en Betuwse maal@jd.
- BATO , Dit betre* de onderzoeks kosten van de Beoefenaren Archeologie Tiel en Omstreken ,
- En de huurkosten van het kantoor aan de Buitenbulkweg en de opslag aan de Bulkweg.
- Historische Werkgroep , in 2018 opbrengst boekenverkoop , in 2019 kosten van de voorgenomen
uitgave van het Biograﬁsch Woordenboek Tiel deel 7.
- De Nieuwe Kroniek , drie uitgaves van het verenigingsblad per jaar, in 2019 duurder tengevolge van btw
s@jging en hogere verzendkosten.
- Lustrum , een jaarlijkse reservering voor het lustrum in 2021.
- Erfgoedcommissie, reservering voor een mogelijk symposium in 2019
- Ondersteuningen en dona&es , ondersteuning boekuitgaves, Open Monumentendag, cursus Tielologie ,
Historische ANWB bordjes in samenwerking met gemeente en overige ondersteuningen en subsidies.
- Beleggings en advieskosten , beheerskosten beleggingsportefeuille bij de ING bank.
- JDCP lezing , kosten van de jaarlijkse begin november te houden Joan Derk Van der Capellenlezing in de
raadzaal gemeentehuis Tiel.
- Administra&ekosten , kosten van het administra@ekantoor Van Herwijnen Kreston voor het bijhouden
van de boekhouding en het opstellen van de jaarrekening van de vereniging.
- Overige kosten , dit betre* kosten van verzekeringen, IT ledenadministra@esysteem, huur
bestuurskamer, nieuwjaarsrecep@e , vrijwilligersdiner, kosten van erfgoedprijs en proﬁelwerkstukprijs,
representa@e en vergaderkosten.

