
Berekening schade handelen penningmeester en voorstel tot verdeling. 

Uitgangspunt is de situatie per 1 mei 2016. In onderstaande tabel is berekend wat de reserves 
waren van de Buurtkrant, de Boschveldtuin en het OBB/wijkraad. Reserveringen voor de 
Buurtkrant en OBB gelden 2016 zijn daar buiten gehouden.  
  
Door penningmeester afgehaald € 23.583,98. Het saldo van de Boschveldtuin was €5525,92, 
de reserve van de Buurtkrant €3365,10 (berekend in 2015) en de reserve van het OBB 
€7943,50.  
De gemeente heeft van de advocaat € 18.000 teruggekregen en de helft van de kosten van de 
advocaat bij ons in rekening gebracht ( € 3.353,74), zodat wij hebben ontvangen €14.646,26. 
Daarmee missen wij € 8.937,72 . Overigens is het bedrag dat wij volgens de uitspraak van de 
rechter nog te vorderen hebben +  € 9.500,-- 

Verdeling schade 
Bij deze verdeling van de schade gaan we uit van 3 posten per 1 mei 2016: 
Er zijn 2 modellen voor de verdeling te besluiten: verhoudingsgewijs of wijkraad meer dan  
dan de andere 2. 
De eerste leidt tot een verdeling 20% Buurtkrant, 33% Boschveldtuin en 47% OBB/Wijkraad. 
De tweede verdeling tot verdeling 14% Buurtkrant, 22% Boschveldtuin en 64% OBB/
Wijkraad. 
Het is een voorlopige verdeling, waarmee we 2016 afsluiten om de tegoeden per 2017 te 
bepalen. Het geld dat nog binnen gaat komen wordt ook met deze sleutel weer verdeeld. 

Berekening reserves Buurtkrant, Boschveldtuin en OBB per 1 mei 2016 
post bedrag Opmerkingen

1 Totaal saldo op 1 mei 2016
€ 

23.583,98

2 lopende(af)rekening buurtkrant 2016 € 8.880,32

3 saldo Boschveldtuin € 5.525,92

4
lopende (afrekening wijkraadgelden 
2016 € 309,17

5 energie -€ 1.159,05 op 1-5-2016 nog te ontvangen

6 properjetje -€ 16,40 op 1-5-2016 nog te ontvangen

7 kindertuin -€ 17,00 op 1-5-2016 nog te ontvangen

8 NL-Doet -€ 1.247,58 op 1-5-2016 nog te ontvangen

9 saldo's 2016
€ 

14.715,41 berekend via: 2+3+4

10 tegoeden 1-5-2016 -€ 2.440,03
totaal op 1-5-2016 te vorderen 
bedragen: 5+6+7+8

11 reserve OBB/wijkraad eind 2015 € 7.943,50 berekend via: 1-9-10-12



Voorstel verdeling schade 

12 reserve buurtkrant t/m 2014 € 3.365,10 berekend in 2015

13 terug via advocaat 18.000-3353,74)
€ 

14.646,26

14 kosten advocaat € 3.353,74

15 latere kosten advocaat pm

16
reserve+tevorderen wijkraad en 
wijkkrant

€ 
11.308,60 berekend via post 11+12

17 nog te vorderen (toekomst) € 9.500,00 geschat bedrag

18 voorlopig verlies te verdelen € 8.937,72 Berekend via: 1-13

% verdeling saldo per 1-5-2016 verdeling verlies evenredig (% * post 18)

buurtkrant post 12 20% € 1.786,59

Boschveldtuin post 3 33% € 2.933,80

wijkraad OBB post 11 47% € 4.217,33

Totaal
post 
3+11+12 100% € 8.937,72

% verdeling saldo per 1-5-2016 wijkraad dubbele last

buurtkrant post 12 14% € 1.213,83

Boschveldtuin post 3 22% € 1.993,26

wijkraad OBB post 11 64% € 5.730,63

Totaal
post 
3+11+12 100% € 8.937,72


