
Financieel jaarverslag 2016

Staat van lasten en baten
Resultaat Resultaat Begroting

2015 2016 2017

Baten
Netto contributies € 7.178,00 € 8.087,00 € 10.500,00
Advertentie opbrengst € 1.615,00 € 1.340,00 € 1.340,00
Rente € 242,59 € 112,26 € 705,00
Giften € 25,36 € 500,00 € 0,00
Totaal: € 9.060,95 € 10.039,26 € 12.545,00

Lasten
Kosten periodiek € 5.714,16 € 6.098,95 € 8.000,00
Ledenvergadering/thema € 321,15 € 1.296,95 € 1.400,00
Publiciteit/werving € 67,10 € 200,00 € 500,00
Bestuurskosten € 1.381,24 € 2.795,31 € 3.000,00
Commissie activiteiten € 1.094,48 € 1.520,70 € 2.110,00
Kosten inning 
contributie

€ 395,60 € 495,60 € 500,00
Algemene kosten € 200,00 € 50,00 € 50,00
Bank en rentekosten € 481,06 € 494,56 € 750,00
Sponsoring € 250,00 € 250,00 € 250,00
Afschrijvingen € 0,00 € 0,00 € 0,00
Totaal: € 9.904,79 € 13.202,07 € 16.560,00

Nadelig saldo: € 843,84 € 3.162,81 € 4.015,00

Balans
31-dec-15 31-dec-16

Activa
Kantoorapparatuur € 5,00 € 5,00
Bankrente € 0,00 € 112,26
Vorderingen € 220,07 € 1.340,00
Spaarrekeningen € 24.547,62 € 14.102,42
Liquide middelen € 1.403,49 € 7.059,99
Totaal: €     26.176,18 € 22.619,67

Passiva
Vermogen € 20.398,18 € 17.235,37
Crediteuren € 250,00 € 179,30
Transitoria € 5.528,00 € 5.205,00

€     26.176,18 € 22.619,67

Toelichting op de lasten en baten 2016

Kosten Periodiek  € 6.098,95 het bedrag is inclusief kosten bezorging en porti voor de 4 
uitgaven en het Bewaarexemplaar.
Leden vergadering/thema € 1.296,95. Het betreft de kosten van de algemene 
ledenvergadering en de kosten van de bijeenkomst met Ria de Korte.
Publiciteit en werving. € 200,00. Betreft de kosten van een website.
Bestuurskosten € 2.795,31 Vergaderkosten en algemene kosten bestuur, representatie 
dodenherdenking, verzending van brieven, administratie en bureaukosten alsmede 
bestuursborrel en afscheid van bestuursleden.
Daarnaast zijn hier de kosten verwerkt voor de maaltijd na afloop van de algemene 
ledenvergadering en de maaltijd die werd aangeboden aan de vrijwilligers in december als 
dank voor de vele werkzaamheden die zij voor de vereniging hebben verricht.
Commissie activiteiten € 1.520,70 Dit betreft de kosten van de organisatie van de autotocht 
voor OBV leden in juni in samenwerking met de Lions Abcoude-Baambrugge en de 
Rabobank Amstel en Vecht, en de kosten van de Sint Nicolaas viering.
Daarnaast zijn hier de declaraties verwerkt van Commissie Activiteiten opgenomen.
Kosten inning contributie € 495,60.
Kosten acceptgirokaarten en enveloppen, alsmede portikosten.
Algemene kosten € 50,00. Aanschaf van drie ‘blauwe’ bussen.
Bank en rentekosten € 494,56. De kosten van zowel ABN-AMRO als ING-Bank.
Sponsoring. € 250,00. betreft sponsoring van Stichting Kloppend Hart Abcoude 
Baambrugge.

Toelichting op de balans

Activa
Kantoorapparatuur € 5,00
In 2007 is voor de ledenadministratie een nieuwe printer aangeschaft.
Deze is nu op de residuwaarde na geheel afgeschreven.
Vorderingen € 0,00
Als gevolg van de bestuurswisseling in 2016 zijn er in dat jaar geen nota’s verstuurd naar de 
adverteerders. Dit is nu in 2017 alsnog gedaan. Zie begroting 2017.
Spaarrekening € 14.102,42
Het spaartegoed is ondergebracht bij een internetspaarrekening van de 
ABN-AMRO Bank. Het bedrag is inclusief rente.
Liquide middelen € 7.059,99
De tegoeden op de betaalrekeningen bij ABN-AMRO en ING Bank.

Passiva
Vermogen € 15.895,37. Het vermogen is afgenomen ten opzichte van dat van 2015 met het 
resultaat van 2016.
Transitoria € 5205.00. Het betreft de vooruit ontvangen contributie voor 2017.

Toelichting op de begroting 2017

Lasten
Kosten periodiek. € 8.000,00. Het periodiek zal in 2017 vier maal verschijnen benevens het 
Bewaarexemplaar. Gewerkt wordt aan een nieuwe vormgeving, meer passend in deze tijd. 
Ledenvergadering/thema € 1.400,00
Dit jaar zal de jaarvergadering plaatsvinden in Baambrugge; daarbij zullen een aantal films 
vertoond worden en is er een afsluiting met een bescheiden diner.
Publiciteit/werving. € 500,00. Ook dit jaar zijn wij bezig nieuwe leden te werven en wordt 
de website verder uitgebreid.
Bestuurskosten € 3.000,00. Hieronder vallen behalve vergaderkosten ook het organiseren 
van themabijeenkomsten. Het afsluiten van de ledenvergadering en de bijeenkomst met de 
vrijwilligers met een bescheiden maaltijd is zo goed bevallen dat wij hiermee willen 
doorgaan.
Commissie activiteiten € 2.110,00. De commissies zijn actief in het onderhouden van 
contacten met meerdere instanties die van belang zijn voor het welzijn van de leden en het 
organiseren van activiteiten voor onze leden.

Baten
Contributies € 10.500,00. Op de ledenvergadering in 2016 is besloten de contributies te 
verhogen tot € 10 voor alleenstaanden en € 15 voor echtparen.
Daarmee kunnen wij het periodiek aantrekkelijker maken en meer activiteiten ontwikkelen in
het belang van de leden. Wel zal de nieuwe financiële situatie goed in het oog gehouden 
moeten worden om de dalende tendens van het afgelopen jaar te keren.
Advertentie opbrengst.  € 2.680,00  Dit is de opbrengst van 2016 en 2017.


