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DE FINANCIËN VAN DE 'WIJKRAAD SCHILDERSWIJK' 
door Hein Pronk 
 
Toelichting op het resultaat 2018 en begrotingen 2019 en 2020. 
Voor u ligt het overzicht van de balans en het resultaat van beide wijkorganisaties van het 
jaar 2018 en de begrotingen. 
De subsidie vormt zich voor Kostverloren en Schildersbuurt door het aantal inwoners op de 
peildatum van 1 januari van het voorgaande jaar aan het subsidiejaar x € 1,43 per inwoner 
plus een basisbedrag van € 1250 voor Kostverloren en voor de Schildersbuurt van € 1500. Dit 
zijn de maximum te verwachten bedragen. 
De ontwikkeling van het aantal inwoners in beide wijken. 
 
Kostverloren subsidiejaar peiljaar inwoners subsidie+1250 

 2017 2016 2270 4496 

 2018 2017 2245 4460 

 2019 2018 2246 4462 

 2020 2019 2233 4443 

 
Schildersbuurt subsidiejaar peiljaar inwoners subsidie+1500 

 2017 2016 6331 10553 

 2018 2017 6377 10619 

 2019 2018 6272 10469 

 2020 2019 6196 10360 

 
Voor Kostverloren was de subsidie voor 2018 op de peildatum het aantal inwoners plus de 
basisvergoeding met het totaal van € 4460 en voor de Schildersbuurt met een bedrag van € 
10619. 
De overige subsidies bij de Schildersbuurt bestaan uit een bijdrage voor de Panoramavisie-
bijeenkomst met € 666, lentekriebels € 50, het plein- en straatfeest met € 1000 en een 
gedeelte van de aanschaf van het WIS-scherm € 1853. 
De opbrengst van de advertenties komt uit op € 1058 voor Kostverloren en € 2469 voor de 
Schildersbuurt. De opbrengst van de activiteiten in 2018 bestaat uit € 345 bij Kostverloren en 
€ 5208 bij de Schildersbuurt. De bijdragen voor Gluren bij de Buren zijn over beide wijken 
verdeeld. De overige baten activering zijn de opbrengsten van het buurtlokaal. 
De kosten van de huisvesting zijn in totaal € 5158, welk bedrag zich verdeelt in 2018 in € 301 
en € 1251 voor Kostverloren en € 701 en € 2905 voor de Schildersbuurt. 
Zowel in 2018 als dit jaar (2019) zijn er 3 edities geweest van de wijkkrant, wat zijn invloed 
op de inkomsten en uitgaven heeft. Het decembernummer was extra dik. De oplage per 
editie is gebleven op 4200 exemplaren. 
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De jaaroverzichten van Kostverloren en Schildersbuurt zijn door de kascommissie beoordeeld 
op 19 maart 2019 en akkoord bevonden. 
 
 
 
 


