
 Overzichtsbegroting Aanschaf en tijdelijke bewoning en Basisjaar 2022
Voor de Leef en Groei Hoeve - Volgens GLS Model

Kerngetallen Basis begroting Toelichting
Begroting Algemene toelichting, alle genoemde bedragen zijn Incl. BTW, tenzij anders vermeld

Totaal begroting aanschaf en tijdelijke bewoning € 762.000
Exploitatie

Inkomsten huur € 37.800 Totaal aan inkomsten in 2022, details onder kop "Exploitatiebegroting - Inkomsten"

Uitgaven financiering -€ 24.500 Totaal van rente en aflossingen in 2022, details onder kop "Financieringsbegroting - Uitgaven"
Kosten exploitatie -€ 10.700 Totaal aan kosten in 2022, details onder kop "Exploitatiebegroting - kosten"

Saldo (Exploitatie -/- Financieringsuitgaven) € 2.600 Exploitatie saldo in 2022

Aanschaf en tijdelijke bewoning begroting
Aankoop vastgoed
aankoop Heezestraat 2, Maasbree € 580.000 Aankoopprijs volgens koopcontract

belasting Overdrachtsbelasting € 46.400 8% overdrachtsbelasting

aankoop Bijkom Verwervingskosten grond € 3.000 Notaris kosten, etc.

Tijdelijke woonunits
aanschaf units Aanschaf tijdelijke woonunits € 54.450 Aanschafprijs voor 6 tijdelijke woonunits

Terrein Grondwerk plaatsing tijdelijke woonunits € 5.000 budget voor egaliseren grond, aanleg funderingsplaten en halfverharding

AiR Infra tijdelijke woonunits € 10.000 budget voor aanleg riolering, drinkwater, electra, internet en gas

Boomhutten Transport en plaatsing tijdelijke woonunits € 4.980 budget voor transport van de tijdelijke units van Boekel naar Maasbree incl. de plaatsing

Overig
Oprichting Oprichtingskosten rechtspersonen € 2.000 Kosten voor de oprichting van de Vastgoedvereniging en de Bewonersvereniging

Architect Architect € 3.280 Kosten voor tekeningen project door Architect Eelco Prent, voor aanvraag princype verzoek

Vergunning princype verzoek en leges gemeente € 3.900 kosten voor leges plaatsing tijdelijke woonunits en princypeverzoek project

financiering kosten hypothecaire lening € 6.000 kosten voor afsluiten hypothecaire lening

advies juridisch, financieël, bouwkundig, fiscaal advies € 10.000 Budget voor diverse externe adviseurs

Groen aanleg Aanleg groen terrein € 5.000 budget voor aanleggen flora en uitvoeren biodiversiteitsplan

Yurt Yurt € 10.000 Aanschaf en plaatsing van de Yurt

Overig Overig € 4.500 Overige kosten

Onvoorzien € 13.490 30% onvoorzien op de overige kosten

Totaal
Totaal Project € 762.000



Financieringsbegroting - Inleg
Algemeen
Ledeninleg Eigen middelen - Ledeninleg € 50.000 5 x Leden inleg van €10.000,-, renteloos en achtergesteld

Eigen middelen - Inleg VrijCoop € 2.000 Inleg in de Vastgoedvereniging door VrijCoop

Subsidie Donaties & Subsidies & overige inkomsten € 10.000 Subsidie Provincie Limburg voor de planfase

Hypothecaire lening € 0 Hypothecaire lening met eerste hypotheek recht, looptijd 2 jaar, 3% rente, 1% aflossing

Crowdfunding - Certificaten € 700.000 Crowdfunding via particulieren, Leden en overige investeerders, 3% rente, 0% aflossing

Totaal
Totaal Project € 762.000

Financieringsbegroting - Uitgaven
Crowdlending

Aflossing € 0 Er wordt geen jaarlijkse aflossing gedaan op de crowdlending

Rente € 24.500 Rente kosten van 3% per jaar op de crowdlending

Totaal
Totaal Project € 24.500

Exploitatiebegroting - Inkomsten
Algemeen

Verhuur tijdelijke woningen € 27.000 huurinkomsten van 3 tijdelijke woningen met huur van €750,- per maand

Verhuur zorgwoningen € 10.800 Huurinkomsten van 3 tijdelijke zorgwoningen van €600,- per maand met een bezetting van 50%

Totaal
Totaal Project € 37.800

Exploitatiebegroting - Kosten
Algemeen

Algemene kosten Hoeve € 1.000 kosten voor Hoeve activiteiten (evenementen, sociale activiteiten, educatie, tuinonderhoud, etc.)

Klein onderhoud verhuurder € 180 reservering voor klein onderhoud aan de tijdelijke woonunits

Groot onderhoud verhuurder € 1.980 reservering voor groot onderhoud aan de tijdelijke woonunits

Beheerkosten (administratie, juridisch, gemeentelijke lasten) € 3.000 Bankkosten, gemeentelijke lasten, boekhouder, administratiekosten, etc.

Opstalverzekering € 1.200 Opstal verzekering voor de VaVer als verhuurder



Contributie VrijCoop € 250 jaarlijkse contributie aan lidmaatschap VrijCoop

Aansprakelijkheidsverzekeringen VaVer/BeVer € 1.200 Bestuurders aansprakelijkheidsverzekeringen voor de VaVer en de BeVer

Huurderving € 1.890 5% huurderving

Totaal
Totaal Project € 10.700


