Financiële toelichting door de penningmeester
In de begroting voor 2020 is te zien dat de huur voor de grond van de gemeente Rotterdam
ongewijzigd is, met de aantekening dat de huur van de vereniging grond naar rato wordt
omgeslagen naar de individuele tuinders waardoor het tarief uitkomt op ca. € 1,77 per m2. Dit
is gelijk aan het huurprijs van 2018.
In 2018 is het AVVN akkoord gegaan onze contributie te berekenen o.b.v. een speciaal
“instaptarief” gedurende de periode 2018-2022. Abusievelijk is in 2019 € 15,= contributie in
rekening gebracht t.b.v. de AVVN. Dit had € 17,50 moeten zijn. Het verschil van € 2,50 is
meegenomen in het AVVN contributiebedrag, waardoor deze € 22,50 voor 2020 per tuin zal
gaan bedragen en vaststaat tot en met het jaar 2022..
Vooralsnog ben ik ervan uitgegaan dat de verzekeringspremie een beperkte stijging zal laten
zien (door premiestijging en verhoging van de verzekerde sommen).
De overige tarieven zijn vrijwel hetzelfde gebleven.
Contributie aanpassing
Helaas wordt de vereniging geconfronteerd met stijgende lasten. We zien mn. een stijging van
de totale energiekosten, verzekeringskosten, abonnementen, kosten van het inhuren van
derden en commissie gerelateerde kosten. In de bijgevoegde begroting ziet u dat dit leidt tot een
tekort van bijna € 2.000,=.
Om niet te hoeven interen op de reserves stellen wij als bestuur een contributieverhoging voor
van € 12,= wat overeenkomt met een stijging van 9,2%.
Graag breng ik u in herinnering dat over de afgelopen 10 jaar een keer de contributie met een
kleine 2% is verhoogd, terwijl in de periode de inflatie 16,4% bedroeg (sept 2010-sept 2019)..
Onderstaand een overzicht van de indicatieve tarieven die per 1 januari 2020 in zullen gaan:
2020
Ingebruikneming tuin per m2
Contributie VTV Blijdorp
Contributie AVVN
Tarief water
Vaste kosten watervoorziening
Tarief stroom
Vaste kosten stroomvoorziening
Reservefonds stroom

€
1,77
142,50
22,50
1,50
3,00
0,17
8,50
30,00

(NB finale water- en stroomtarieven zullen worden gebaseerd op de gegevens van de jaarafsluiting 2019)

Voor de verschillende commissies ben ik uitgegaan van de kosten per commissie van de
afgelopen jaren, rekening houdend met de geplande investeringen voor zover dat deze al
bekend zijn.
Ter informatie: bijzondere uitgaven, zoals de o.a. investering in het luifel in het afgelopen jaar,
worden direct ten laste van de algemene reserve gebracht en hier wordt in de begroting geen
rekening gehouden.
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