HOi-Huis Financiële verantwoording en begroting

Toelichting op de cijfers van 2021 en de begroting van 2022 / 2023
Ontvangsten en uitgaven 2021
Van de gemeente Son en Breugel die het Hoi-Huis erkent als een instelling met een sociaal en cultureel doel,
ontvangen wij een structurele locatiesubsidie van 50% van de kale huur.
De jaarlijkse bijdrage voor de deelnemers was in verband met COVID-19 verlaagd naar €30,Het aantal deelnemers is van ruim 300 gezakt naar 280 maar begint weer te groeien.
De bijdrages door donateurs en sympathisanten is gelijk gebleven.
Het samen koken samen eten kon door de COVID-19 en de bijbehorende maatregelen niet doorgaan.
Ook veel van de andere activiteiten lagen grotendeels stil. Het jaar en jubileumfeest moest weer worden
uitgesteld. Voor de binding met de deelnemers heeft het bestuur bij alle deelnemers een zelfontworpen
kerstkaart bezorgd en zijn oliebollen uitgedeeld. Deze actie is erg goed geslaagd, we hebben vele positieve
reacties ontvangen.
Door de verlaagde ledenbijdrage, het oliebollenproject, de hogere beheerderskosten en schoonmaakvergoeding
sluiten we 2021 af met een voorzien tekort.
HOi-Huis Financieel per 31-12-2021
Het bestuur heeft de hobbyruimtes in 2020 voorzien van CO2 gestuurde luchtverversingssystemen, een beperkt
deel van de kosten valt nog in dit jaar. Wat de invloed op de energiekosten zal zijn, is niet bekend. De gestegen
energiekosten zullen een grotere invloed hebben op de energiekosten. In de begroting voor 2022 en 2023 is
hiermee rekening gehouden.
Liquide middelen
Kasoverschotten, de fooienpot en de koffieopbrengsten worden regelmatig afgestort bij de bank.
Exploitatie
Ons HOi-Huis wordt gerund op kasbasis, gestreefd wordt naar een dekking van de uitgaven door bijdrage van de
deelnemers, donateurs en factureerbare diensten. Door de gestegen energie- en beheerderkosten zal het nodig
zijn de jaarbijdrage in 2023 te verhogen naar €45,Werkzame personen
De Stichting HOi werkt alleen met vrijwilligers. De vrijwilligers ontvangen geen vergoeding voor hun werk.
Alleen de beheerders krijgen een kostenvergoeding, die binnen de wettelijke en fiscale richtlijnen valt.
Fiscale status
Stichting Hoi heeft een ANBI-status.
De Stichting doet per kwartaal een OB-aangifte en per jaar (rond augustus/september) een verzoek tot teruggaaf
van Energiebelasting en ODE
Begroting 2022 en prognose voor 2023
De begroting voor 2022 wordt nog gedomineerd door Covid-19. Uit de gestegen kosten volgt een taakstelling
voor het bestuur extra inkomsten te verwerven uit subsidies/sponsoring en is het nodig dat de jaarbijdrage te gaan
verhogen naar €45,-

