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Voorwoord van de voorzitter 
We zijn weer een jaar verder. En ook in het jaar 2019 hebben we wederom een geweldige 
winkel in het dorp gehad. Dat dit niet ‘zomaar’ lukt is iets wat soms niet altijd even 
zichtbaar is. In dit jaar hebben we de basis gelegd voor een gezonde winkel en zijn er keuzes 
gemaakt die je niet zomaar even maakt. Eén van de belangrijkste keuzes hebben we in de 
tweede helft van het jaar gemaakt; de overstap van de leverancier die ons vanaf het begin 
heeft beleverd naar De Spar. Met die keuze hoopten we de kwaliteit van de (vers)producten 
te verhogen en tegelijkertijd zowel de inkoopprijzen als de verkoopprijzen wat omlaag te 
kunnen brengen. Een keuze ook die veel ‘gedoe’ met zich meebrengt in de winkel en waar 
alle betaalde krachten en vrijwilligers hard voor moesten werken om het tot een succes te 
maken. 

 

De eerste resultaten van het nieuwe jaar, 2020, lijken goed. Het is altijd moeilijk om in te 
schatten waar het door komt, maar we zien dit jaar een flink toegenomen omzet en ook de 
marges die we in de winkel halen lijken een stuk beter te zijn dan in 2019. Dat jullie als 
dorpsbewoners de winkel nog meer hebben weten te vinden door het coronavirus lijkt ook 
wel degelijk het geval. Tegelijkertijd maakt dit virus ook dat het nog harder werken is in de 
winkel en het soms wat moeilijker is om de gezelligheid in onze winkel te vinden door alle 
extra maatregelen die er nodig zijn om het virus buiten de deur te houden. Een groot 
compliment voor iedereen die in deze moeilijke tijd keihard zijn best doet in de winkel is 
dan ook zeker op zijn plaats. 

 

Het jaar 2020 is ook het jaar waarin we definitief geen subsidies meer ontvangen. Maar als 
iedereen onze winkel blijft vinden zoals in het eerste half jaar van dit jaar dan kunnen we de 
winkel ook zonder die subsidies in de lucht houden. Dat is waar we op hadden gehoopt 
toen we op 6 juni 2016 voor het eerst bij elkaar kwamen om te brainstormen over het als 
dorp zelf kunnen bedrijven van een winkel. En dat is waar ik ook nu in 2020 nog altijd in 
geloof.  

 

Wel is 2020 het laatste jaar geweest waarin ik voorzitter was van de coöperatie die de 
winkel onder haar hoede heeft. In de afgelopen vier jaar heb ik geweldige dingen zien 
ontstaan in onze dorpswinkel en zeker ook in de voorloper die we de ‘broodboetiek’ 
noemden. Dat het ons als dorp is gelukt om zo’n winkel neer te zetten is heel bijzonder, en 
ik vind het geweldig dat er zoveel enthousiaste en hardwerkende mensen in ons dorp 
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wonen waarmee het mogelijk is om zoiets op te zetten. Iedereen die hier aan bij heeft 
gedragen, en met wie ik in de afgelopen vier jaar heb mogen samenwerken wil ik enorm 
bedanken voor alles. Het doet me goed dat er dit jaar drie nieuwe bestuursleden zijn 
gevonden en dat de winkel zo draait als hij nu doet. Daarmee kan ik met een gerust hart 
afscheid nemen. En natuurlijk wens ik iedereen die betrokken is bij de winkel veel succes! 

 

In mijn toespraak bij de opening van de winkel benoemde ik dat één van mijn persoonlijke 
drijfveren was dat ik vind dat mijn zoontje, toen bijna 2 jaar oud, ooit zelf naar een winkel in 
het dorp moet kunnen lopen om een zakje snoep te kopen. Inmiddels is hij bijna 5 jaar oud, 
heeft hij dat zakje snoep nog niet helemaal alleen mogen kopen, maar vindt hij het wel 
geweldig om mee te mogen om boodschappen te doen. Bij de opening benoemde ik ook 
drie zaken die voor het succes van de winkel van groot belang zijn. Als eerste de mensen en 
hun betrokkenheid, daarnaast de financiering en deskundigheid maar zeker ook de klanten. 
De afgelopen jaren zijn we als coöperatie en als winkel op al die punten blijven groeien. Ik 
hoop, en heb er alle vertrouwen in, dat die groei nog verder door kan zetten en dat mijn 
zoontje dat zakje snoep ook over een tijdje nog gewoon bij ons in het dorp kan gaan kopen. 

 

Tot ziens in de dorpswinkel van Sauwerd! 

 

Hylke Zijlstra 

Voorzitter Dorpencoöperatie Reitdiepdal 
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1. Verslag van het bestuur 
Het jaar 2019 was voor het bestuur op meerdere fronten een zoektocht. Een zoektocht naar 
hoe we de de bezetting van de betaalde krachten in de winkel het beste konden 
organiseren, en hoe we de kosten in de winkel naar beneden konden krijgen en de marges 
omhoog. 

 

Vanaf het begin van het jaar was voor ons als bestuur de voornaamste vraag hoe we de 
tweede helft van het jaar qua personeel verder zouden gaan met de winkel. Uiteindelijk 
kwam het er op neer dat het contract met Marina, die erg veel voor ons betekend heeft, 
niet verlengd ging worden. Dat betekende een sollicitatieronde om het ontstane gat in te 
vullen. We wilden dat gat invullen door iemand naast Mirjam te zoeken zodat ze samen de 
winkel draaiende konden houden. Helaas werd tussen de sollicitatiegesprekken door 
duidelijk dat Mirjam dusdanige gezondheidsklachten had dat we naar alle 
waarschijnlijkheid de eerste tijd geen beroep op haar konden doen. Zeker voor haar 
persoonlijk was dit enorm triest bericht wat ons als bestuur, maar zeker en bovenal ook 
iedereen in de winkel erg aangreep. Het betekende ook dat we als bestuur snel moesten 
schakelen. Gelukkig is dat gelukt en konden we Gineke al snel aannemen als vervanger van 
Marina. In november hebben we vervolgens Hilda aangenomen om Gineke te 
ondersteunen en om te waarborgen dat er op meer momenten een betaalde kracht in de 
winkel aanwezig is. 

 

Nadat Gineke ons team was komen versterken laaide de discussie over de kwaliteit van de 
producten en de marges weer op. Hoewel niet gemakkelijk kwamen we om meerdere 
redenen toch tot het besluit om over te stappen van Van Tol naar De Spar. Met ingang van 
het nieuwe jaar was de overgang een feit. En waar de keuze om de overstap te maken niet 
makkelijk was, werd al snel duidelijk dat ook de overstap zelf niet zonder slag of stoot ging. 
Door veel mensen is hier hard aan gewerkt in de winkel, en zeker ook voor Gineke en Hilda 
was het veel werk. Maar het is gelukt en geslaagd, de kwaliteit en marges van de producten 
in onze winkel zijn significant verbeterd waardoor we in 2020 een veel beter winkelresultaat 
verwachten dan in 2019. 

 

Naast al deze organisatorische beslommeringen is er in 2019 ook weer het nodige gedaan 
in en rondom de winkel wat iets minder met de commerciële kant te maken heeft. Zo is er 
op veel vrijdagen gekookt in de winkel, wat niet alleen erg gezellig was maar ook een mooie 
bijverdienste voor de winkel was, zijn er vele gesprekken gevoerd aan de koffietafel. Dat 

“Als vrijwilliger 
leer je heel veel 
dorpsgenoten 
kennen, het is 
nuttig werk, 
gezellig, en je 
leert iedere dag 
weer wat bij ” 

 
Vrijwilligersavond 27 
februari 2019 
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alles was niet mogelijk geweest zonder de inzet van vele vrijwilligers. Vrijwilligers die 
trouwens op veel meer vlakken dan alleen in de winkel actief zijn. Ook de nodige hand- en 
spandiensten in en rond het winkelpand worden door vrijwilligers gedaan. Allemaal even 
belangrijk en even waardevol. Duidelijk is inmiddels namelijk wel dat, ook als het met de 
winkel beter gaat, de winkel niet kan voortbestaan zonder deze vrijwilligers. 
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2. Toekomst 
We kunnen in alle bescheidenheid verwoorden dat onze dorpswinkel een kernpunt is 
geworden in de voormalige gemeente Adorp. Inderdaad, wie weet dat nog, gemeente 
Adorp, in de vorige eeuw geïntegreerd in de gemeente Winsum en nu maken we onderdeel 
uit van de gemeente Het Hogeland, schaalvergroting alom. 

 

Maar de dorpswinkel is er nog steeds en een vertrouwde plek om boodschappen te doen 
en elkaar te ontmoeten rondom de koffietafel. Dankzij support van o.a. dorpsbewoners 
kunnen we de winkel goed draaiende houden en dit jaar is het jaar van de waarheid als het 
gaat om op eigen benen te staan. De laatste subsidies zullen dit jaar worden uitgekeerd en 
daarna zijn we echt zelfstandig. Als medewerkers, vrijwilligers en bestuur hebben wij er het 
volste vertrouwen in dat dit gaat lukken het komende jaar. 
 
Als coöperatie zullen we de pioniersfase verder achter ons laten en overgaan op een 
professionelere organisatie maar met als voornaamste kernpunt het behouden van het 
dorpskarakter. Wij verwachten dat de oproep om toe te treden als nieuw bestuurslid in de 
coöperatie zijn vruchten af gaat werpen zodat we de bestuurstaken beter kunnen verdelen. 
 
We geven verder vorm aan onze zelfstandigheid door te switchen van hoofdleverancier. 
In het 1e kwartaal zullen de winkelschappen gevuld worden met producten van de Spar. 
Ons assortiment wordt daarmee uitgebreid en de verkoopmarge krijgt tevens een positieve 
push. Ondertussen komen er weer nieuwe bewoners in onze dorpen wonen die we graag 
willen betrekken om lid te worden van onze coöperatie en klant worden van de 
dorpswinkel. In combinatie met een studiegroep van de Hanze Hogeschool willen we daar 
in de tweede helft van 2020 verder vorm aangeven. 
 
De coöperatie wil graag een verbindende factor zijn in hulpvraag, nu worden vrijwilligers 
ingezet in voornamelijk de dorpswinkel maar wellicht kunnen we vrijwilligers anders 
inzetten op momenten dat er ergens anders hulpvraag is, u kunt hierbij denken aan 
oogstperiodes waarin extra hulp benodigd is. 

 

De toekomst ligt voor ons en daar maken wij allen deel van uit, graag willen wij u vragen om 
zich te blijven inzetten als dorpsgenoot voor onze winkel. 
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3. Organisatie 

3.1 BESTUUR 
In 2019 heeft het bestuur uit 3 personen bestaan; 

• Hylke Zijlstra (voorzitter) 
• Han Limburg (penningmeester) 
• Irma Scheepstra (secretaris).  

3.2 RAAD VAN ADVIES 
Om het bestuur bij te staan met advies en toezicht te houden op het gevoerde beleid is er 
een Raad van Advies in het leven geroepen. Wij zijn erg blij dat Joost Kemperink, Riek 
Siertsema en Jur Stavast deze rol op zich hebben willen nemen. Het bestuur heeft dit jaar 
tweemaal met de Raad van Advies vergaderd en het reilen en zeilen besproken. Dit is naar 
ieders tevredenheid verlopen. Het overleg in het voorjaar van 2020 is uitgesteld, we hopen 
in het najaar alsnog met de Raad van Advies om tafel te kunnen gaan. 
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4. Jaarrekening Coöperatie 
De hieronder gepresenteerde jaarcijfers geven een overzicht van het reilen en zeilen van de 
coöperatie in 2019. 

We hebben ervoor gekozen de jaarrekening van het winkelbedrijf beperkt te bespreken in 
dit jaarverslag. Dit omdat we van mening zijn dat het om bedrijfsspecifieke en daarmee 
potentieel gevoelige informatie gaat die wij liever niet algemeen beschikbaar maken. 

Voor leden of andere belanghebbenden zijn de uitgebreide jaarrekeningen op te vragen bij 
het bestuur. De cijfers van coöperatie (en van de winkel) zullen op de jaarvergadering 
worden toegelicht. 

4.1 BALANS 
 

ACTIVA 
 

2019 2018 
    

Vaste activa 
  

 
Bedrijfsgebouwen en terreinen €38,108 €134,230 

 Inventaris €86,584  

Financiële vaste activa 
  

 
Deelneming in Kooplokaal BV €100 €1,245 

 
Lening aan kooplokaal €26,591 €34,324 

   
 

Vlottende activa 
 

 
 

Vorderingen op debiteuren € 594 € 39 

 Vorderingen op Kooplokaal €11,838 €5,255 
 

Belastingen en sociale lasten - - 
 

Overige vorderingen op korte termijn €166 €215 

Liquide middelen 

  €16,293 €26,980 

TOTAAL 
 

€180,274 €202,288 
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PASSIVA 
 

2019 2018 

Eigen vermogen 
  

 
Kapitaal €2,546 €3,422 

 
Resultaat boekjaar -€381 €119 

 
Overige reserves €5,000 €5,000 

Langlopende schulden 
 

 
 

Kredietverleners €155,072 €170,843 
   

 

Kortlopende schulden 
 

 
 

Onderhanden projecten €12,469 €21,875 
 

Groepsmaatschappijen - - 
 

Crediteuren €4,521 €242 
 

Belastingen €1,047 €787 
    

TOTAAL 
 

€180,274 €202,288 

 

4.1.1 Toelichting Vaste Activa – bedrijfsgebouwen 
Het verloop van de balanswaarde van ons winkelpand is hieronder weergegeven: 

Materiële vast activa   
  

Bedrijfsgebouwen Inventaris 

Stand 31-12-2016 - - 
 

Aankoop pand (mei 2017) €130,674 - 
 

Verbouwing 2017 €212,777 - 
 

Af – ontvangen subsidies 2017 -€190,210 - 

Stand 31-12-2017 €153,241 - 
 

Investeringen keuken en ledboard 2018 €22,309 - 
 

Af – ontvangen subsidies 2018 -€41,320 - 

Stand 31-12-2018 €134,230 - 

 Overboeking inventaris €-3,556 €96,206 

 Overboeking Inventaris €-92,566  

 Afschrijvingen  €-9,622 

Stand 31-12-2019 €124,692  



Pg. 12  4. Jaarrekening Coöperatie  
    

 

Jaarverslag coöperatie Reitdiepdal 2019.docx  
Vrijgegeven 8-9-2020 
 

Zoals te zien in de tabel, is er in de jaarrekening 2019 voor gekozen om onderscheid te 
maken tussen gebouwen en inventaris. Voorheen werden beide posten onder de noemer 
“bedrijfsgebouwen” geschaard. We hebben ervoor gekozen dit onderscheid te maken 
omdat er op de post “inventaris” sneller afgeschreven kan worden. De waarde van deze 
post “inventaris” is bepaald als de aanschafwaarde van de roerende goederen (zaken die 
niet nagelvast in de winkel staan, zoals koelingen e.d.). 

 

Let op: de balanswaarde is niet hetzelfde als de taxatiewaarde van het pand. De totale 
investering die in het vastgoed gedaan is, bedraagt inclusief aanschaf, inmiddels €365,760. 

 

4.1.2 Toelichting eigen vermogen - overige reserves 
Onder de overige reserves is een reservering voor groot onderhoud van ons pand geboekt. 
Dit betreft een voorziening voor toekomstige onderhoudsklussen. 

 

4.1.3 Toelichting “onderhanden projecten”  
In 2019 is door de NAM het laatste deel van de aan de coöperatie toegezegde loonsubsidies 
uitgekeerd. Daarmee komt het totale uitgekeerde bedrag op €131,250. Dit bedrag wordt in 
maandelijkse termijnen aan Kooplokaal (de winkel) overgeboekt. Het genoemde bedrag van 
€12,469 betreft het overgebleven deel van die subsidie na uitkering in de jaren 2017-2019 
en zal in 2020 aan Kooplokaal worden uitgekeerd. 

 

4.1.4 Toelichting langlopende schulden 
De langlopende schulden betreffen de hypotheek van de RABO, een lening van het 
Provinciaalfonds Leefbaarheid en een hypotheek van het KNHM participatiefonds. 
Hieronder staat het verloop van deze leningen: 

 

Verstrekker Hoofdsom Resterend Rente % 

RABO €110,000 €97,650 3,4 

Fonds Leefbaarheid €50,000 €38,522 2,2 

KNHM €27,000 €18,900 3,5 

Totalen €187,000 €155,072  
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4.2 WINST & VERLIES 2019 
 2019 2018  

Netto omzet €39,373 €39,472 Omzet uit verhuur pand, ledboard, 
contributies en opbrengst energie 
coöperatie. 

Af - Kostprijs vd omzet - - 
 

    

Bruto marge €39,373 €39,427 
 

    

Afschrijvingskosten €9,622   

Overige personeelskosten €245 €231 Vergaderkosten 

Huisvestingskosten €17,457 €22,721 Energie (10k), onderhoud, inventaris, etc 

Administratiekosten €623 €5,569 Inclusief juridische kosten oprichting 

Kantoorkosten €1,845 €1,131 Telefonie, bankkosten, etc 

Verkoopkosten €512 €1,867 Reclamefolders, website, representatie,  

Algemene kosten €3,901 €3,351 Verzekeringen 
    

Som der bedrijfskosten €34,205 €34,870 
 

    

Rentebaten €905 €1,025 Rente lening aan Kooplokaal 

Af - Rentelasten €5,131 €4,861 Rentekosten leningen 

Financiële baten en lasten -€4,226 -€3,836 
 

    

Resultaat voor belasting €942 €721 
 

    

Af - VPB €178 €143 
 

Resultaat Kooplokaal -€1,145 -€459 
 

    

Nettoresultaat -€381 €119 
 

 

4.2.1 Toelichting netto omzet 

De omzet bestaat voornamelijk uit huurinkomsten (het pand wordt verhuurd aan 
Kooplokaal BV (€30,000), opbrengsten ledboard en webhosting (€1,500), opbrengsten uit 
de energie coöperatie (€503) en ledenbijdragen (€7,370). 
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4.2.2 Toelichting huisvestingskosten 

De huisvestingskosten bestaan voor het grootste deel uit energie kosten (€13,256), en 
onderhoud gebouwen (€2,739).  

De energiekosten zijn in 2019 sterk gestegen. Dit komt niet door meer verbruik, maar met 
name door de voor de winkel zeer ongunstige verandering van de taxen op energie. 

 

4.2.3 Aflossingen langlopende schulden 

Per 31-12-2018 is de stand van de schulden aan bank, Fonds Leefbaarheid en KNHM 
Participatiefonds in totaal €155,072 (2018: €170,843). De aflossing bedroeg in 2019 dus 
€15,771 (2017: €11,012). 

 

4.2.4 Stand van zaken energie coöperatie. 

Wij zijn als coöperatie lid van VanOns (voorheen GrEK – de Groninger Energie Koepel) – dit 
gebeurt onder de naam Sauwerdpower/Adorp Duurzaam.  

Voor elke inwoner die energie afneemt bij VanOns, krijgt de coöperatie een bedrag van €75 
op jaarbasis. Het lidmaatschap kost overigens ook €250 per jaar.  

In de tabel hieronder volgt een overzicht van de kosten en baten m.b.t. het energie-
initiatief: 

Verloop baten/lasten Sauwerderpower/Adorp Duurzaam  

Stand 31-12-2016 - 

 Subsidie St. Natuur en Milieufederatie €1,310 

 Af – kosten braderie €104 

 Af – kosten lidmaatschap GrEK €250 
 

Af – aanpassingen statuten ivm energie coöp €509 

Stand 31-12-2017 €447 
 

Af – Investeringen pelletkachel €1,565 

 Gift Anders Verwarmen pelletkachel €600 
 

Subsidie RVO pelletkachel €500 

 Af – kosten lidmaatschap GrEK €250 

 Wederverkopersvergoeding VanOns €456 

Stand 31-12-2018 €188 
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 Af – kosten lidmaatschap GrEK €250 

 Wederverkopersvergoeding VanOns €503 

Stand 31-12-2019 €441 

4.2.5 TOELICHTING RESULTAAT KOOPLOKAAL 
In de tabel hieronder is een overzicht weergegeven van de resultaten van de dorpswinkel 
(Kooplokaal BV).  

Beknopt overzicht resultaat Kooplokaal BV 

 2019 2018 

 In € In % vd omzet In € In % vd omzet 

Netto omzet 524,470 100,0 553,933 100,0 

Af - Kostprijs vd omzet 439,031 83,7 463,492 83,7 

Brutomarge 85,439 16,3 90,441 16,3 

Salarissen en sociale lasten 43,928 8,4 44,463 8,0 

Overige bedrijfskosten 44,533 8,5 45,521 8,2 

Som der kosten 88,461 16,9 89,984 16,2 

Bedrijfsresultaat -3,022 0,6 457 0,1 

Financiële baten & lasten -909 -0,2 -1,030 -0,2 

Resultaat voor VPB -3,931 -0,7 -573 -0,1 

 

Helaas hebben wij in 2019 een negatief resultaat van bijna 4,000 euro moeten boeken. Dit 
verlies komt bijna in zijn geheel voor rekening van de brutomarge – deze is in 2019 
ongeveer 5,000 euro lager dan in 2018. Dit terwijl de salaris- en overige bedrijfskosten in 
2019 vrijwel hetzelfde lijken te zijn gebleven (dat dit niet helemaal het geval is, wordt 
verderop duidelijk). 

Als we naar de maandcijfers kijken, dan blijkt er met name in de eerste maanden van 2019, 
een forse afname van de omzet te zien t.o.v. 2018. Vanaf mei trekt dit beeld bij en de 
laatste 3 maanden van 2019 is de omzet weer op het peil van 2018.  

Het is tevens in 2019 niet gelukt om de marges op de verkoop te verbeteren. Dit heeft ons 
al vroeg in 2019 doen besluiten om over te stappen op een andere leverancier (SPAR). 
Echter, door een veelheid van personele issues (o.a. einde contract Marina, langdurige 
ziekte Miriam), is die overgang pas in januari 2020 geeffectueerd. We hopen dan ook in 
2020 betere omzet en (met name) betere opbrengsten te laten zien. 
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4.2.6 TOELICHTING SALARISKOSTEN KOOPLOKAAL 
Voorts past enige uitleg bij de salariskosten. De feitelijke salariskosten zijn hoger dan 
weergegeven in de winst/verliesrekening. Dit komt omdat ook in 2019 nog een deel van de 
salariskosten vergoed werden uit loonkostensubsidies. Zoals in onderstaande tabel te zien 
is, hebben we de salariskosten met ongeveer 10% terug kunnen brengen: 

 

Verloop salarissen en loonsubsidies   

 Salarispost in 
Kooplokaal 

Subsidiepost 
in Coöperatie 

Stand 31-12-2016 - - 

 Loonsubsidies 1e trance 
 

€75,000 

 Salarissen en sociale lasten 2017 Af: €36,744  

 Doorberekend ten laste van subsidie 2017 Bij: €37,075 -€37,075 
 

Saldo opegenomen in winst/verlies Kooplokaal €331  

Stand loonsubsidies in coöperatie per 31-12-2017 
 

€37,925 
 

Loonsubsidies 2e trance 
 

€37,500 

 Salarissen en sociale lasten 2018 Af: €90,200  
 

Doorberekend aan coöperatie ten laste van 
subsidie 2017/2018 

Bij: €45,737 -€45,737 

 Saldo opgenomen in in winst/verlies Kooplokaal Af: €44,463  

Stand loonsubsidie in coöperatie per 31-12-2018 
 

€29,688 
 

Loonsubsidies 3e trance 
 

€18,750 

 Salarissen en sociale lasten 2019 Af: €82,991  
 

Doorberekend aan coöperatie ten laste van 
subsidie 2018/2019 

Bij: €39,063 -€39,063 

 Saldo opgenomen in winst/verlies Kooplokaal Af: €43,928  

Stand loonsubsidie in coöperatie per 31-12-2019 
 

€9,375 

 

 4.3 RESULTAATBESTEMMING 
N.v.t. 
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5. Begroting  Coöperatie 2020 

5.1 EXPLOITATIE BEGROTING 2020 
 

 Begroot 
2020 

Gerealiseerd 
2019 

Begroot 
2019 

 

Netto omzet €38,000 €39,373 €37,500 Omzet uit verhuur pand, 
ledboard, contributies en 
opbrengst energie 
coöperatie. 

Kostprijs vd omzet - - - 
 

 
  

  

Bruto marge €38,000 €39,373 €37,500 
 

Afschrijvingen inventaris €8,600 €9,622 0 
 

Overige personeelskosten €500 €245 €500 Vergaderkosten 

Huisvestingskosten €15,000 €17,457 €12,000 Energie, onderhoud, 
inventaris, etc 

Administratiekosten €1,000 €623 €2,400 Jaarrekening e.d. 

Kantoorkosten €1200 €1,845 €1,200 Telefonie, bankkosten, etc 

Verkoopkosten €500 €512 €1,000 Reclamefolders, website, 
representatie,  

Algemene kosten  €4,000 €3,901 €3,300 Verzekeringen e.d. 

Som der bedrijfskosten 30,800 €34,205 €20,400 
 

Resultaat €7,200 €5,168 €17,100 
 

Rentebaten €800 €905 €900 Rente lening aan 
Kooplokaal 

Rentelasten €4,800 -€5,131 -€4,500 Rentekosten leningen 

Financiële baten en lasten -€4,000 -€4,226 -€3,600 
 

Resultaat voor belasting €3,200 €942 €16,800 
 

 

Opmerkingen bij deze begroting:   
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1. De afschrijvingen die we voorzien voor 2020 (€8,600) compenseert voor een groot 
deel het bedrag dat we verwachten af te lossen op de leningen in 2020 (geschat: 
€11,000). Met de begrote winst van €3,200, zal de cashflow in 2020,  €11,800 zijn, 
hetgeen betekent dat we aan de aflossingsverplichtingen kunnen voldoen 

2. De huisvestingskosten waren in 2019 fors hoger dan voorzien, dit komt deels door 
veel hogere energielasten (eerder besproken) en een aantal problemen die we 
hebben gehad met apparatuur. Voor 2020 voorzien we iets lagere 
huisvestingskosten. 

5.2 INVESTERINGSBEGROTING 
In de begroting voor 2018 was voorzien in een plan “dorpskantoor” – een plan om de zolder 
van ons winkelpand te verbouwen tot een kantoorruimte die door clubs uit de dorpen 
gebruikt kan worden als de winkel open is. De totale begroting van dit project bedraagt 
ongeveer €24,000. 

Tot onze vreugde is het in 2019 gelukt een dekking te vinden voor deze begroting: uit 
subsidies van het Loket Leefbaarheid en uit een subsidie van de Gemeente Hogeland is in 
totaal 20,000 euro toegezegd. En daarbij komt nog een bedrag vanuit de provincie 
Groningen van 1,000 euro. De overige 3,000 bestaat uit de ureninbreng van vrijwilligers uit 
de coöperatie. Medio 2020 zal dit project dan ook gerealiseerd gaan worden. 

 

  

 


