
Bijlage 3, behorend bij agendapunt 4: 
Jaarstukken 2019 

 

Nadere toelichting op de Jaarrekening 2019 
en de Begroting voor 2020 

 
Over 2019: 
 
BALANS 
De kosten voor groot onderhoud waren gering dat jaar (€ 8.600, vrnl voor de renovatie van twee CV 
ketels). 
Enerzijds komt deze beperking voort uit het opgetreden coronavirus die werk deed opschorten en 
anderzijds zijn aannemers dusdanig bezet dat deze vrijwel niet zijn in te schakelen. Dat kan uitvoering 
van het MJOP ophouden. De reserves en liquide middelen zijn dan ook opgelopen, tot medio 2020 in 
de orde van € 200.000. Niettemin is er alle reden deze reserve te blijven verhogen, aangezien het 
MJOP voor de komende jaren veel aan onderhoud zal vergen. In de notitie bij het volgende 
agendapunt Duurzaam Boschzicht wordt uiteengezet dat financiering van het MJOP de komende 10 
jaar met ingang van 2021 een jaarlijkse verhoging van de dotatie met 5% noodzakelijk maakt. De 
besluitvorming daarover valt in de april vergadering van volgend jaar. 
 
RESULTATEN 
De meer dan begrote kosten klein onderhoud zijn vooral veroorzaakt door veel reparaties aan 
waterleidingen. Deze zijn wel verzekerd, maar met een eigen risico van €2000 per geval. Voor het 
komende jaar is aangenomen dat dit meer in lijn zal liggen met voorgaande jaren. 
Verenigingskosten: de overschrijding Beheer D&G komt voort uit enkelen onduidelijkheden in het 
contract, maar dat is opgelost. De VVE-leden die specifieke vragen hebben te stellen moeten deze via 
de Boschzichtcommissie leiden! 
De hogere kantoorkosten komen voort uit de noodzakelijke aanschaf van een nieuwe pc voor de 
balie van de huismeester. 
 
BEGROTING 2020 
De jaarlijkse dotatie voor 2020 neemt toe met 2%.  
Een bedrag van € 15.500 is begin van dit jaar al besteed aan de noodzakelijke vervanging van de 
plateaulift, met instemming van de ALV (extra vergadering februari 2020). 
Het bedrag dat is opgenomen voor groot onderhoud betreft ca € 20.000 voor herstel van een derde 
van de glas in lood ramen, die beschadigd zijn. 
Een bedrag van € 20.000 is op grond van de ontvangen offertes begroot voor de verplichte 
beveiliging van het dak, voor uit te voeren werkzaamheden daar. Een beveiliging waarin feitelijk 
allang geleden (verplicht) had moeten zijn voorzien. 
Voor verduurzaming zijn voorshands geen kosten opgenomen in de begroting 2020.  De kosten 
daarvan maken integraal deel uit van het voorstel inzake het aankopen van een nieuwe 
warmtecentrale met zonnepanelen en warmtepompen inclusief de voorgestane externe financiering. 
Zie de volgende agendapunten. 
  



 


