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Projectbegroting Schoorl workshop en realisatie 

Naar aanleiding van de Nest!begroting 2012  werd een meerjaren begroting op gesteld voor de 
verschillende projecten. Ter herinnering volgt hieronder de specificatie van de werkelijke uitgaven 
van de vorige workshop in 2010. De subsidie was in 2010 hoger dan nu.  Daarnaast waren er 
inkomsten: van een aantal deelnemers zijn de verblijfs-kosten vergoed. Op deze inkomsten kan nu 
niet gerekend worden. Het budget is nu bijna €4000 lager. 

Daarnaast moest voor 2012 gerekend worden met hogere reiskosten. De reiskosten van Ladoris Payne 
werden uit het project betaald werden (deze werden vorige keer door mine betaald). Daarnaast zijn 
er naar verhouding minder mensen uit goedkope bestemmingen zoals Barcelona. De uitgaven voor de 
begeleiding waren in 2010 zeer bescheiden, ex.BTW kwam dit neer op €8,90 per uur, Voor de huidige 
workshop is, toen bleek dat voldoende beschikbaar was, met een uurtarief van €24,70 gewerkt.   

De verblijfskosten en reiskosten waren hoger dan in 2010, vooral omdat de kosten voorgeschoten zijn 
van de deelnemers die op hun eigen Grundtvigbudget kwamen. Ze hebben in hun bijdrage aan de 
kosten ook naar rato gedeeld in algemene kosten als de vergaderzaal en begeleiding. Er waren nu 
ruim twee maal zoveel deelneemsters wat schaalvoordelen gaf. Omdat de andere deelneemsters geen 
zakgeld kregen hebben de mensen op Nest budget dat ook niet gekregen. Wel had iedereen een fiets 
ter beschikking. De post voor conferentiemappen en andere kleine uitgaven is verder zo laag omdat 
een deel van deze kosten om de administratie eenvoudig te houden in het geheel niet in rekening is 
gebracht.

 

Er was een batig saldo van ruim tien procent van het subsidiebedrag € 4.319,85 wat aan het eigen 
vermogen is toegevoegd. 

 

realisatie Budet 
2011 2012 Totaal Budget als

IN subsidie 09-1-NL1-GRU13-01444 subsidie € 42.610,00 100% € 32.760 € 8.190 € 40.950 voorzien 
Inkomsten Bijdrage kosten workshop mine/movisie € 2.304,65 5% € 0 € 0 door EU:
Totaal beschikbaar € 44.914,65 105% € 32.760 € 8.190 € 40.950 € 40.950 100%

over Opheffen Gshop 2010 accountbatig saldo naar eigen vermogen € 11.453,49 27% € 2.770 € 2.770 € 0 7%

UIT Mobilities Reiskosten € 5.924,12- 14% € 7.500 € 7.500 18%

Mobilities Verblijskosten € 15.669,95- 37% € 16.000 € 16.000 39%

Deelneemsters Zakgeld en conferentiemappen € 857,09- 2% € 850 € 850 € 0 2%

Deelneemsters Voorbereidingskosten € 6.250,00- 15% € 6.000 € 6.000 € 5.000 15%

Fees Begeleiding& coordinatie workshop (450 uur) € 4.760,00- 11% € 7.830 € 7.830 € 7.830 19%

Totale uitgaven workshop € 33.461,16- 79% € 0,00 € 38.180 € 38.180 € 40.950 93%

€ 28.120

begroting
REALISATIE VORIGE GRUNDTVIG WORKSHOP

2011 2012 Totaal
IN subsidie 09-1-NL1-GRU13-01444 subsidie € 42.610,00 100% € 32.760 € 7.830 € 40.590

Inkomsten Retour voorgeschoten kosten € 2.304,65 5% € 17.822 € 17.822
Totaal beschikbaar € 44.914,65 105% € 32.760 € 25.652 € 58.412

over Opheffen Gshop 2010 accountbatig saldo naar eigen vermogen € 11.453,49 27% € 4.320 € 4.320
UIT Mobilities Reiskosten € 5.924,12- 14% € 7.033 € 7.033

Mobilities Verblijskosten € 15.669,95- 37% € 27.837 € 27.837
Deelneemsters Zakgeld en conferentiemappen € 857,09- 2% € 156 € 156
Deelneemsters Voorbereidingskosten € 6.250,00- 15% € 5.500 € 5.500
Fees Begeleiding& coordinatie workshop (450 uur) € 4.760,00- 11% € 13.566 € 13.566

Totale uitgaven workshop € 33.461,16- 79% € 0,00 € 54.092 € 54.092

REALISATIE VORIGE GRUNDTVIG WORKSHOP (2010)
Realisatie huidige workshop


