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1. Inleiding 
Ieder jaar moet voor 1 september een begroting worden ingediend 
voor het komende jaar bij het bureau van het Humanistisch 
Verbond in Amsterdam. De (concept) begrotingen van de 
afdelingen worden opgenomen en zijn onderdeel van de landelijke 
begroting van het Humanistisch Verbond. Op het moment van het 
indienen van de (concept) begroting bij het landelijk Bureau is er 
nog sprake van een conceptbegroting, omdat de leden van de 
afdeling de begroting nog niet hebben kunnen vaststellen. De 
(concept) begroting 2022 van de afdeling Groningen is opgesteld 
op basis van de bekende informatie in augustus 2021. 
 

2. Begroting 2022 
In de onderstaande tabel de conceptbegroting 2022 van de 
afdeling Groningen van het Humanistisch Verbond. 
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Toelichting op de bovenstaande begroting: 
 
De bijdrage uit de contributie voor het begrotingsjaar 2022 wordt 
bepaald door het aantal leden per 1 januari 2022. In het 
onderstaande overzicht van de leden aantallen van de afdeling 
Groningen. In de begroting gaan we er van uit dat het ledenaantal 
ook op 1 januari 2022 rond de 700 zal schommelen. 

 
De verwachting is dat opbrengst van de Rente Steunfonds over 
het saldo van het steunfonds ongeveer gelijk zal zijn aan het 
lopende begrotingsjaar. 
De uitgaven voor de Schakel zullen iets hoger uitkomen in 
vergelijking met het lopende begrotingsjaar. 
In het begrotingsjaar 2021 zijn er door de Corona maatregelen niet 
veel Activiteiten geweest. We verwachten dat er 2022 weer iets 
meer activiteiten zullen kunnen worden georganiseerd. 
Met het bestuur van de Stichting Huisvesting is een afspraak 
gemaakt jaarlijks een vast bedrag betalen voor de koffie en thee 
die wordt genuttigd. 
Voor de Bibliotheek is jaarlijks een bedrag beschikbaar voor de 
aanschaf van boeken. 
Voor het gebruik van de Humanistisch Centrum (Huisvesting) 
betalen we jaarlijks een vast bedrag. 
De post Organisatiekosten heeft betrekking op de uitgaven van 
het bestuur. 
Bankkosten zijn de kosten die de TRIODOS bank per kwartaal in 
rekening brengt. 
Een aantal jaren geleden heeft de afdeling een Legaat ontvangen. 
Door de Corona crisis loopt de besteding achter bij de 
oorspronkelijke plannen. Het bestuur verwacht dat we in 2022 
weer een aantal uitgaven ten laste van het legaat kunnen 
brengen. 

   
 


