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MEERJARENRAMING UNKOBON 2022-2024 

Conform artikel 31 van onze statuten bevat deze nota de meerjarenraming waarin 

opgenomen de investeringsbegroting en de hoogte van de contributie voor de 

leden.  

In deze nota is een raming opgenomen van de inkomsten en van de uitgaven van 

Unkobon voor een periode van drie jaren. Deze meerjarenraming is mede 

gebaseerd op de strategienota 2022-2024. 

Inkomsten en uitgaven 

  meerjarenraming 

Inkomsten 2022 2023 2024 

Contributies leden  4.050 4.500 4.950 

Donaties 1.000 1.250 1.500 

Projecten PM PM PM 

Totaal inkomsten  5.050 5.750 6.450 

    

  meerjarenraming 

Uitgaven   2022 2023 2024 

Website 750 750 750 

Kantoor 300 300 300 

Jaarbijdragen 400 400 400 

Marketing/ PR 750 750 750 

Diversen 700 700 700 

Subtotaal 2.900 2.900 2.900 

Speerpunt  sociaal minimum 1.500 1.000 1.000 

Speerpunt     geschillenregeling 200 200 200 

Speerpunt   1e levensbehoeften 300 300 300 

Totaal uitgaven 4.900 4.400 4.400 

Overschot/tekort 150 1.350 2.050 

 

 

Toelichting inkomsten: 

De verwachte inkomsten uit contributies zijn berekend met een jaarbedrag van $15 

per lid. Er is in de afgelopen jaren veel aandacht besteed aan het innen van de 

lidmaatschapsgelden en het opschonen van het ledenbestand. Ondanks al onze 
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inspanningen reageert een aantal leden die een achterstand van 2 jaar of meer 

hebben niet op onze betalings-verzoeken. Het lidmaatschap van deze leden wordt 

door de Directie opgezegd. De leden worden afgevoerd uit de ledenlijst.   

In de komende jaren blijft het behoud van leden en de inning van contributies een 

belangrijk aandachtspunt van Unkobon. Een actieplan heeft als doel om het aantal 

opzeggingen / wanbetalers te beperken tot 10% per jaar en daarnaast jaarlijks 50 

nieuwe leden te werven.   

Projecten: incidenteel krijgt Unkobon verzoeken om onderzoek te doen. Op dit 

moment ligt er geen opdracht.   

Bij de beoordeling of aan deze verzoeken wordt voldaan, is het belang voor de 

consument op Bonaire doorslaggevend.  

Toelichting uitgaven:   

Unkobon heeft voor de dagelijkse gang van zaken een aantal vaste 

uitgavencategorieën: de website, jaarbijdragen voor de Kamer van Koophandel en 

voor Quick Books) en diverse kleine uitgaven. In totaal kosten deze vaste 

uitgavencategorieën jaarlijks rond $2.900.  

Speerpunten:  

In de strategienota zijn drie speerpunten genoemd: sociaal minimum, 

geschillenregeling en 1e levensbehoeften, waar de laatste is onderverdeeld in 

voeding en energie & water. Voor de uitvoering van de speerpunten van de 

strategienota zijn bescheiden bedragen in de begroting opgenomen.   

Contributie.  

Om de drempel voor het lidmaatschap voor de minder draagkrachtigen zo laag 

mogelijk te houden wordt voorgesteld de contributie voor 2022 te handhaven op 

$15 per jaar.  


