
Financieel overzicht 2020 - 2021 
 

Consumptie op kosten van Jong Nederland 

Activiteit Aantal consumpties 

Openingsvergadering 1 

Sint Maarten* 1 

Sinterklaas* 1 

Carnaval* 1 

Zeskamp* 1 

Kamp* 2 

* hierbij geldt de consumptie als alles opgeruimd is 
 

Representatie 

Gebeurtenis Bedrag 

Overlijden leden/leiding €35,- 

Overlijden ouders leden/leiding €20,- 

Geboorte leiding / verjaardagsactie €25,- 

Huwelijk leiding / verjaardagsactie €20,- 

Op zichzelf / samenwonen leiding                     €10,- (per leiding) 

Ziekenhuis leiding / verjaardagsactie  
(minimaal 1 week) 

€15,- 

Ziekenhuis lid door gebeuren bij JN €20,- 

 

 

Onkostenvergoeding 

Waarvoor Bedrag 

Kilometervergoeding benzine 
(indien meer dan 50km mag je aftanken) 

€0,13 

Kilometervergoeding diesel/gas 
(indien meer dan 50km mag je aftanken) 

€0,11 

Vergoeding kampleiders tijdens zomerkamp 
(naast het aftanken) 

€50,- 

 

 

Contributie Vanaf 1 januari Vanaf 1 maart Vanaf 1 mei 

Minioren €50,- €40,- €20,- €10,- 

Rakkers €100,- €80,- €50,- €25,- 

Junioren €100,- €80,- €50,- €25,- 

Senioren €100,- €80,- €50,- €25,- 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zomerkamp 

Waarvoor Bedrag 

Kampgeld alle leden €110,- 

Trektocht kamp / vrije dag p.p.p.n.    €12,50 

Dorpentocht kamp p.p.                                €1,- 

Primitief koken p.p. €2,50 

Kampfeest p.p. 
                               €15 
                       (restant bierpot) 

Jubileum 

Soort jubileum  Bedankje 

10 jaar leiding Speldje van verdienste 

20 jaar leiding J.N. beeldje 

25 jaar leiding Gouden speldje 

40 jaar leiding Straatnaambordje 

Einde leiderschap  J.N. pennenset 

Verjaardagsactie 

Soort jubileum  Bedankje 

5 jaar deelnemer Pennenset en bos bloemen à €10,- 

10 jaar deelnemer Cadeaubon en bos bloemen à €10,- 

15 jaar deelnemer Cadeaubon en bos bloemen à €10,- 

20 jaar deelnemer Cadeaubon en bos bloemen à €10,- 

25 jaar deelnemer  Cadeaubon en bos bloemen à €10,- 

35 jaar deelnemer Fles wijn à €20,- en bos bloemen à €20,- 

Verhuur 

Soort Verhuur Bedrag Borg 

Familiedag / babyborrel /teambuilding €160,- €50,- 

Weekend Eerste nacht: €330,- 
Volgende nacht: €190 

€100,- 

Kamp Molenhut: €7,60 p.p.p.n. 
Tenten €4,75 p.p.p.n. 

€250,- 



Besteding voor groepen 

Activiteit Bedrag 

Minioren (blokhut Reusel) €4, p.p. 

Rakkers 
Winterweekend:     €40,- + €5,- p.p. 

Rakkerweekend:    €10,- p.p. 

Junioren 1 
Winterweekend:     €40,- + €7,- p.p. 

Zomerweekend:     €50,- + €8,- p.p. 

Junioren 2, 3 en 4 
Winterweekend:     €210,- + €8,- p.p. 

Zomerweekend:     €60,- + €9,- p.p. 

Senioren 
Winterweekend:     €210,- + €8,- p.p. 

Zomerweekend:     €90,- + €11,- p.p. 

Laatste groepsweek €2,50 p.p. 

* Besparing/overschrijding van budget tijdens winterweekend mag/moet verrekend worden tijdens 

het zomerweekend.  

Besteding voor activiteiten 

Activiteit Bedrag 

Leidingsweekend 

Jong Nederland        €21,-     

Bierpot                      €5,- 

Eigen bijdrage          € restant 

Ardennenweekend 
Jong Nederland        €12,50 

Eigen bijdrage          € restant 

Filmavond / herfstvakantie €60,- 

Sint Maarten €500,- 

Sinterklaas €3,50 p.p. 

Sint Jansfeest €500,- 

Dropping €450,- 

Carnaval €100,- 

Algemeen Rakkerweekend €10,- p.p. 

Koningsdag €1250,- 

Zeskamp €500,- 

BBQ laatste groepsweek €2,50 p.p. 

Teambuilding leiding €1,- p.p. 

 

 


