Baten
Jaaradvertenties

€ 4.200,00

Begroting Mandeguod 2019

Lasten
Drukkosten Mandeguod

€ 5.940,00

Verenigingsbijdrage

€ 660,00

Bankkosten

€ 136,00

Abonnementen

€ 216,00

€ 325,00

Eenmalige plaatsingen

€ 125,00

Redactiekosten / Porti /
onvoorzien

Lezersbijdrage
Totaal

€ 1.200,00
€ 6.401,00

Overschot
Totaal

€ 0,00
€ 6.401,00

Toelichting Baten:
Jaaradvertenties:
Bij het opstellen van de begroting in november zijn er op dit moment het volgend aantal adverteerders:
Aantal hele pagina's: 6, aantal halve pagina's 26, aantal kwart pagina's 17 en 1 advertentie in full colour op de
achterpagina. Totaal 50 adverteerders. De post is begroot op € 4.200,-.
Verenigingsbijdrage:
Er zijn 24 verenigingen. De bijdrage is € 27,50. De verenigingsbijdrage is begroot op € 660,-.
Abonnementen:
Mandeguod telt 7 abonnementhouders. Het tarief voor een abonnement bedraagt € 36,-. Deze post is begroot op €
216,-.
Eenmalige plaatsingen:
Dit kunnen zowel advertenties als mededelingen zijn. De plaatsingen ervan is sterk afhankelijk van het aanbod. De
rubriek is begroot op € 125,-.
Lezersbijdrage:
Dit bedrag wordt in maandtermijnen van € 100,- overgemaakt van DMS naar Mandeguod. In het tarief voor het
lidmaatschap van DMS (€12,-) is de lezersbijdrage voor Mandeguod in opgenomen. Deze post is begroot op
€ 1200,-.
Toelichting Lasten:
Drukkosten Mandeguod:
Mandeguod kent een oplage van 515 exemplaren en wordt 11 keer per jaar uitgegeven, per uigave worden de
drukkosten geschat op € 540,-. Hierdoor worden de totale drukkosten begroot op € 5.940,Bankkosten:
Mandeguod heeft bij ING een zakelijke bankrekening. Per kwartaal betalen we voor deze zakelijke rekening,
verenigingen-& Stichtingenpakket en internetbankieren gemiddeld € 34,-. Voort kan per kwartaal - als je boven de
limiet uitkomt - extra kosten in rekening gebracht worden voor transacties. De post is begroot op € 136,-.
Redactiekosten / Porti / Onvoorzien:
Deze kosten bestaan voornamelijk uit het versturen van facturen naar (vaste) adverteerders, verenigingen en
abonnementhouders. Ook worden kosten gemaakt voor het printen van dummy-exemplaren, verslagen, reiskosten,
gebruik enveloppen, postzegels en dergelijke. De post is begroot op € 325,-.
Overschot
Door gelijke baten en lasten, is er geen sprake van een overschot, danwel een tekkort.

