
 
Financieel overzicht Savitri Groep 2018 
 
In 2018 zijn we vier zaterdagen in Leersum bij Marianne te gast geweest. 
 

De contributies zijn zowel per bank als contant binnengekomen, maar meestal contant. 
We hebben in oktober 2017 afgesproken dat de bijdragen van € 60,-- naar € 40,-- per jaar gaan 
m.i.v. Januari 2018, omdat we bij Marianne geen huur hoeven te betalen. Ook ontvangt 
Marianne voor koffie, thee en overvloedig toebehoren en voor haar werk € 50,-- per zaterdag uit 
onze kas. Tevens ben ik van contributie vrijgesteld i.v.m. mijn werk voor de groep. 
 

De inkomsten zijn, zoals gewoonlijk, per maand gespecificeerd. De uitgaven zoals ze gedurende het 
jaar zijn voorgekomen. Ik hoop dat het voor iedereen duidelijk is. Eventuele vragen en/of 
opmerkingen zijn welkom. 
 
 
Saldo per 1 januari 2018         € 482,11 
 
Inkomsten 2018: 
 
Januari: 
Contant op 13 januari 2 x € 40,-- = €   80,-- 

6 x € 10,-- = €   60,-- 
Per bank 2 x € 40,-- = €   80,-- 
Totaal januari ------------ €   220,-- 
 
Februari: 
Per bank 1 x € 10,-- = €     10,-- 
 
Maart: Geen inkomsten 
 
April: 
Contant op 14 april 8 x € 10,-- = €    80,-- 
Tevens 1 x € 8,-- + 1 x € 5,-- = €    13,-- 
Totaal april ------------ €     93,-- 
 
Mei en juni: Geen inkomsten 
 
Juli: 
Contant op 7 juli 10 x €  10,-- € 100,-- 
Tevens 1 x   €  12,-- €   12,-- 
Totaal juli ----------- €  112,--  
 
Augustus en september: Geen inkomsten 
 
Oktober: 
Contant 8 x € 10,-- €    80,-- 
 
November en december: Geen inkomsten 

         ------------- 
Totale inkomsten 2018 per 31 december 2018:        € 997,11 

        ========= 
 
 



 
 
Uitgaven 2018: 
 
 
Vergoeding Marianne: 
4 x € 50,-- = €  200,-- 
 
Kopieerkosten Hans: 
2 x € 10,-- = €    20,-- 

------------ 
Totale uitgaven 2018: € 220,-- 

====== 
 
 
 
 
 
Totale inkomsten:         €  997,11 

Totale uitgaven:         €  220,-- 

       ------------- 
Saldo per 31 december 2018:        €  777,11 

        ========= 


