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BEGROTING HYSP 2020 
 
Toelichting 
 
Dit jaar heeft de redactie van de Hysp 2 van haar leden verloren. Als plaatsvervanger voor Marcel werd al 

snel Sjouke bereid gevonden de redactie te komen versterken. Na de Hysp van juli gaf Dik te kennen dat 

het in elkaar zetten van de Hysp een te grote belasting voor hem werd en dat hij daar geen plezier meer 

uithaalde. Onze zoektocht voor een nieuw redactielid heeft helaas tot nu toe geen resultaat opgeleverd. De 

redactie is het er echter wel unaniem over eens dat de Hysp is zijn huidige vorm moet blijven bestaan en is 

daarom genoodzaakt om het in elkaar zetten van de Hysp uit te besteden aan een professional. Deze heeft 

inmiddels een offerte gemaakt. Op basis daarvan zijn er 2 opties beschikbaar welke consequenties hebben 

voor de contributie van de Hysp.  

 

1. Optie 1 is het uitbesteden van het in elkaar zetten aan deze professional met daarbij de gehele Hysp 

voortaan in kleur. Voorstel contributie voor Littensers EUR 9,50 per jaar en buitenleden EUR 18,00 per 

jaar 

2. Optie 2 is het uitbesteden van het in elkaar zetten aan deze professional met daarbij de gehele Hysp in 

zwart wit. Voorstel contributie voor Littensers EUR 8,50 per jaar en buitenleden EUR 17,00 per jaar 

 

Graag willen wij in de jaarvergadering van dorpsbelang met alle aanwezigen deze 2 opties bespreken zodat 

vanaf 2020 de Hysp gewoon weer op ieders mat valt alleen zal de jaarnota iets hoger uitvallen. Beide 

opties houden een contributie verhoging in. In het archief van de penningmeester is in ieder geval terug te 

vinden dat er sinds 2012 nooit een contributie verhoging plaatsgevonden heeft ondanks de steeds hoger 

wordende drukkosten en portikosten. Daarnaast is er nog voldoende banksaldo om ook de komende jaren 

niet geheel kostendekkend te hoeven draaien. De Hysp is geen club die winst hoeft te maken en het 

banksaldo hoeft ook niet honderden euro's te zijn. Daarom is bij de contributieverhoging gestreefd naar 

een jaarresultaat zo dicht mogelijk rond nul. Zoals te zien is, heeft dit voor beide opties geleid tot een klein 

verlies per jaar maar dat kan met het huidige banksaldo nog prima een paar jaar volgehouden worden. 

 

 
 


