
Begroting Stichting Kerktelefoon Bruchem en Kerkwijk-Detwijnen-Nederhemert 2018

Begroting Begroting Rekeuing
2018 2017 2016

Ontvangster-r
GiÍïen/busjes
Overige (w'.o. r'ente)
Totaal

Kosten
Agentschap Telecon-i
Aanschaf appalatuur etc.
Onclerhoud(scontlact) etc.
Reserveri n g apparatuur
Internetuitzendingen
Overige (banh. KvK etc.)
Totaal

Overschot
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200 187

3.110
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Toelichting
Omdat nog slechts een beperkt deel van de jaarlijkse opbrerLgst van de busjes bir.mcn is. zi.jn
cle schaltingen voor 201J zeer voorlopig. De opbrengst van de busjes bliitt tot clusver achter
bij de beeroting, vooral in Bruchern. De kosten r.,oor c1e intemetuitzendingen zullen
rvzrarschiiuliik hogel uitkomen dan begroot. Afgezien vern de a:rnschalvan een ontvanger, zijn
er tot clusver geerl bijzondere uitgziven r''oor onderhoud. Het ziet er al met a1 naar r.rit dat het
overschot in 2017 € 500 à € 1000 lager zal uitliomen dan het begrote bedrag.
Bij de laming van de inkomsten uit de busjes voor 2018 is uitgegaan van gerealiseelcle
opbrengsten in het eerste gedeelte van2077.l)e r,ritgaven vool'de internetuitzendingen
belopen gemiddelc'l cilca 60 euro pel'maanc1. De rneeste anclere kostenposten liguen ongeveer
rrast, op grond van bestaancle alspraken en dergelijke. Gezien het beschikbale aantal
lreser\Ieontvangers is er l.auuit gegaan dat geen nieuwe behoeven te r,vorden aangescl-raft.
Conform eerdere besluiten u,ordt € i00 gereserveerd'o,oor c1e aanschaf van nieuwe zenclers.
Aansenotlen is dat de bijclrage aan het Agentschap f'elecom geliih bliift. Bij de post
or-rderhoud is uitgegaan van het rnet cle leverancier afgesloten contract.
Er rvoldt een overschot tran r:urim € 400 begroot. dat conlbrm de atspraken zal r,r,or.c1er-r

afgedragen aan de colleges van lierhrentmeesters en cle colleges van cliakelen.

Virsteesteld iu cie vergadelin-c van het bestuur van de Stichting dd. 28 septembel. 2011.

[-. Goedegebuurc.
secretaris

(1. (. iarr Versereld.


