
Toelichting over het financiële jaar 2018 en toelichting op de begroting voor 2020 van 
 

BEWONERSVERENIGING EDE CENTRUM 
 
 

Toelichting 2018 
 

In het financiële jaar 2018 is er weinig gebeurd. Het bestuur heeft bijna geen 
activiteiten georganiseerd die invloed hebben gehad op de financiële situatie. 
 
Het bleef veelal bij lopende zaken. 
 
De meeste betalingen richtten zich op bestuurskosten, bankkosten, kosten Algemene 
Ledenvergadering en abonnement boekhoud- en ledenprogramma. 
 
Ook zijn er bij de gemeente Ede in 2018 geen middelen aangevraagd, omdat er 
voldoende in kas was. 
 
De kascommissie bestaande uit mevrouw A. van den Berg en de heer B. Mallo, 
moeten de financiën over 2018 nog controleren. Als deze in goede orde worden 
bevonden, dan stellen zij de Algemene Ledenvergadering voor om de 
penningmeester over het boekjaar 2018 te dechargeren. 
 
 

Toelichting 2020 
 
2020 Wordt het jaar waarin BEC moet laten zien wat het in huis heeft. Er zal het 
nodige van de bestuursleden worden gevraagd om de gestelde doelen te halen. 
Daarbij zal de hulp van de bewoners van het centrum van Ede onontbeerlijk zijn. 
 
Wij hebben het afgelopen jaar voor het vaststellen van onze plannen hulp gehad van 
een tweetal heren en hun hulp wordt erg op prijs gesteld. In de toekomst hopen wij 
van hun kennis en knowhow te kunnen blijven profiteren. 
 
Met behulp van het programma Imindmap hebben wij vastgesteld waar onze 
belangen liggen en waar wij, naar de toekomst toe, in moeten investeren.   
 
Wij willen in 2020 een aantal promotionele activiteiten gaan ontwikkelen, om meer 
leden te winnen. Daarnaast willen wij voor de leden en voor de bewoners van het 
centrum een volwaardig gesprekspartner zijn en blijven naar de gemeente Ede toe en 
omgekeerd. 
 
Bovendien wil BEC graag samenwerken met instanties die nu actief zijn in het 
centrum van Ede. Wij kunnen bijvoorbeeld samen met die instanties acties of 



informatieavonden organiseren. Daar zijn middelen voor nodig, dit kan niet meer in 
de huiselijke sfeer plaatsvinden. Te denken valt aan samenwerking met de Gelukkige 
Binnenstad, CentrEde, Stichting Binnenstadsmanagement Ede, enz. 
 
Om deze activiteiten te organiseren, hebben wij de gemeente Ede verzocht om BEC 
een subsidie te verstekken om haar in de gelegenheid te stellen de plannen voor 
2020 te realiseren. 
 
Wij zullen daar waar nodig onze plannen bijstellen en vernieuwen. 
 
Ede, 30 oktober 2019  
penningmeester Henk Buiten. 


