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De Guitige Genieters is een kookvereniging uit de regio Gelderland-Zuid.
Per 1 januari 2017 is gegeven:
 De vereniging telt 36 leden.
 3 leden hebben de jaarcontributie over 2016 nog niet voldaan, maar
doen dit in 2017.
 7 leden hebben de jaarcontributie over 2017 al voldaan in 2016.
Vanaf 2017 geldt een ledenstop. De jaarcontributie is € 325 per persoon.
Daarnaast is het overzicht van ontvangsten en uitgaven van De Guitige
Genieters in 2017 bekend.
Overzicht van Ontvangsten en Uitgaven 2017 (getallen x € 1)
Ontvangsten
Uitgaven
Jaarcontributie
Workshopbedragen leden

11.050 Afdracht Kook College

14.925

5.220 Saldo

1.345

16.270
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16.270

Bereken hoeveel leden op 31 december 2017 de jaarcontributie over 2018
al vooruitbetaald hebben.
Een keer per maand komt de vereniging bijeen voor een kookworkshop bij
Het Kook College in Wijchen. De vereniging betaalt hiervoor een afdracht
aan Het Kook College. Deze afdracht bestaat uit twee delen:
 Per kookworkshop wordt een vast bedrag betaald van € 1.200.
 Per keer dat er meer dan 30 leden komen koken, wordt een
vergoeding van € 35 per extra persoon betaald.
Per deelname aan een kookworkshop moet door een lid een extra
workshopbedrag van € 15 betaald worden aan de vereniging. Een lid komt
gemiddeld 10 keer per jaar bij een workshop.
Per 1 januari 2017 moet nog € 880 aan workshopbedragen worden
ontvangen door de vereniging.
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Bereken het bedrag dat de vereniging per 31 december 2017 aan
workshopbedragen nog te vorderen heeft.
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Vaststelling jaarcontributie 2018
De voorzitter van De Guitige Genieters signaleert op 31 december 2017
voor het vijfde opeenvolgende jaar een groeiend positief saldo op de staat
van baten en lasten. Hij stelt voor om voortaan te begroten op een positief
saldo van € 500, dat vervolgens wordt gedoneerd aan het Diabetesfonds.
Het workshopbedrag van € 15 zal gelijk blijven, maar de jaarcontributie
kan worden verlaagd.
Voor het jaar 2018 verwacht hij een gelijk ledenaantal als in 2017 en de
volgende maandelijkse opkomsten tijdens de kookworkshops:
 januari tot en met april: 32 leden
 mei tot en met september: 29 leden
 oktober tot en met december: 33 leden
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Bereken het bedrag van de jaarcontributie over 2018 per lid dat de
voorzitter op de algemene ledenvergadering zal voorstellen.
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