
INKOMSTEN 2021 2020 UITGAVEN 2021 2020

Gemeentesubsidie € 9.018           9.018           Koningsdag € 10.000         4.000           

Contributies leden - 2.500           4.000           Taptoe - -               -               

Extra contributies - 1.000           1.500           75 jaar bevrijding - -               23.150         

Boekje (advertentie inkomsten) - -               6.400           Boekje (opmaak/ drukkosten) - -               6.400           

Fonds 1818 - -               4.000           Bevrijdingsdag - -               8.000           

Pacht kermis - -               2.500           Materialen - 1.000           1.000           

Sponsoring (regulier) - -               2.500           Algemene kosten - 3.500           3.500           

Sponsoring (extra ivm jubileum) - -               2.500           Herdenkingen - 4.600           4.600           

Overige inkomsten - -               1.000           Afschrijvingen - -               -               

Toeganggelden events - -               2.000           Promotie tbv jubileum - -               1.000           

Rente - 5                   5                Mutatie voorzieningen - 7.500-           16.500-         

Resultaat 923            273

€ 12.523       35.423       € 12.523       35.423       

TOELICHTING:

2021 2020

Gemeentesubsidie: Oranjevereniging: € 4.394         4.394         
Nationale herdenking: - 2.050         2.050         

Verzetsherdenking: - 2.574         2.574         
€ 9.018         9.018         

Contributies: Gebaseerd op 800 betalende leden à € 5,00. Gelukkig maken velen royaler over.

Extra contributies: Gebaseerd op extra contributie ontvangen in de afgelopen jaren.

Fonds 1818: We kunnen al jaren rekenen op een mooie bijdrage van Fonds 1818 voor onze activiteiten.

Aangezien we dit jaar geen activiteiten organiseren, dienen we ook geen subsidieverzoek in.

Sponsoring: De OVL kan rekenen op een trouwe schare aan sponsoren vanuit de lokale middenstand.
Gegeven de omstandigheden hebben we besloten dit jaar geen bijdragen te vragen.

Algemene kosten: Betreft onder meer het boekje, advertentie- en promotie, algemene bestuurskosten, assurantie, 

bankkosten, contributies derden, onderhoud materiaal, porto en wervingskosten.

ACTIVITEITEN:

Koningsdag: In samenwerking met Unity.NU organiseert de OVL een dagvullende TV- uitzending, met daarin 

registraties van de aubade (opgenomen op school/ scholen), een speech van onze ere-voorzitter

én burgemeester Mw. Driessen, optredens van MOL, interviews rondom de lintjesregen, oude 

filmbeelden van eerdere Koninginne-/ Koningsdag dagvieringen, en uitdeling Oranjegebak bij onze

oudste leden.  Daarnaast spelen we 'live' bingo, verzorgen we de uitreiking van prijzen van de (virtuele) 

prestatieloop en nog veel meer.

Het programma wordt 's avonds voortgezet tijden Unity Café met een pubquiz.

Kortom een gevarieerd programma voor jong en oud.

Bevrijdingstaptoe Deze staat voor 2022 weer op het programma. De OVL organiseert deze om het jaar.

Bevrijdingsdag: De 5 mei festiviteiten zijn voor komend jaar volledig afgelast en worden in 2022 weer als vanouds opgepakt.

Herdenkingen: De herdenking wordt, evenals in 2020, in samenwerking met Unity.NU, 'live' op TV uitgezonden. 

Als het weer het toelaat, wordt de registratie gewoon vanaf de begraafplaats in Leiderdorp verzorgd.
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