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1. Inleiding 

Jaarlijks moeten de afdelingen van het Humanistisch Verbond in 
september een begroting indienen bij het Landelijk Bureau. Deze 
afdelingsbegrotingen worden geconsolideerd in de landelijke HV-
begroting. 
Er is nog sprake van conceptbegroting, omdat de ALV van de afdeling 
Groningen de begroting nog moet vaststellen. De cijfers voor de 
begroting 2023 zijn gebaseerd op de vermoedelijke uitkomsten van 
het kalenderjaar 2022. 

 
2. Begroting 2023 HV afdeling Groningen 

In de onderstaande tabel de (concept) begroting 2023 van de afdeling 
Groningen. Volgens de begroting zal het boekjaar 2023 worden 
afgesloten met een negatief resultaat van € 1.050,-. De cijfers voor 
2023 worden in de onderstaande tabel vergeleken met de begroting 
2022 en de vermoedelijke realisatie per 31 december 2022. 
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Toelichting op de begroting 2023 
• Contributie 

Het ledenaantal van de afdeling is bepalend voor het aandeel van de contributie 
die de afdeling ontvangt. 
In de onderstaande tabel een overzicht van het ledenaantal van de afdelingen 
Groningen op 1 januari van de verschillende jaren.  
 

 
 

• Rente Steunfonds 
De rente die de afdeling ontvang over het saldo in het Steunfonds zal ongeveer 
gelijk zijn aan de voorgaande jaren. 

• Overige baten 
De baten hebben betrekking op de onttrekking ten laste het legaat. 

• Schakel Noord 
In vergelijking met de begroting 2022 is er een hoger bedrag voor de productie- 
en verzendkosten van de Schakel opgenomen in de begroting. De oorzaak zijn 
de gestegen portokosten en we nemen meer Schakels af.  

• Activiteiten 
Deze post heeft betrekking op de activiteiten die de afdeling in 2023 gaat 
organiseren. 

• Bibliotheek 
Dit budget is beschikbaar voor de aanschaf van boeken voor de bibliotheek. 

• Huisvesting 
Voor het gebruik van het Humanistisch Centrum betaalt de afdeling een bedrag 
van € 2.000,- per jaar. Daarnaast betalen we een bedrag van € 500,- als 
vergoeding voor het gebruik van de koffie en thee die tijdens de activiteiten. 

• Organisatiekosten 
Ten laste van deze post worden de kosten van het bestuur gebracht. 

• Overige lasten 
Deze uitgaven hebben betrekking op de bankkosten. 

• Uitgaven legaat 
De afdeling beschikt nog over bedrag uit een legaat. Ten laste van het legaat 
kunnen we de kosten van o.a. publieksbijeenkomsten brengen 

 


