
Ouderen Belangen Vereniging Abcoude-Baambrugge 
 
 

Financieel jaarverslag 2017 
          

Staat van baten en lasten       

   Resultaat   Resultaat   Begroting 

   2016   2017   2018 

Baten          

          
Contributies  € 8.087,00  € 11.128,00  € 10.425,00 

Advertentie opbrengst  € 1.340,00  € 1.420,00  € 1.580,00 

Rente  € 112,26  € 731,00  € 10,00 

Giften  € 500,00  € 42,92  € - 

Totaal:  € 10.039,26  € 13.321,92  € 12.015,00 

          

Lasten          

Kosten periodiek  € 6.098,95  € 6.641,40  € 6.000,00 

Ledenvergadering/thema  € 1.296,95  € 974,60  € 1.100,00 

Publiciteit/werving  € 200,00  € 36,33  € 200,00 

Bestuurskosten  € 2.795,31  € 736,40  € 1.500,00 

Commissie kosten  € 1.520,70  € 1.272,41  € 1.500,00 

Kosten inning contributie  € 495,60  € -  € 500,00 

Algemene kosten  € 300,00  € 564,50  € 250,00 

Bank en rentekosten  € 494,56  € 664,87  € 700,00 

Totaal:  € 13.202,07  € 10.890,51  € 11.750,00 

          

Saldo  € -3.162,81  € 2.431,41  € 265,00 

          

          

Balans          

   31-dec-16   31-dec-17    

Activa          

Inventaris  € 5,00  € -    

Bankrente  € 112,26  € 2,42    

Vorderingen  € 1.340,00  € 450,00    

Spaarrekeningen  € 14.102,42  € 17.921,05    

Liquide middelen  € 7.059,99  € 6.973,03    

Totaal:  € 22.619,67  € 25.346,50    

          

          

Passiva          

Vermogen  € 17.235,37  € 19.666,78    

Crediteuren  € 179,30  € 224,72    

Transitoria  € 5.205,00  € 5.455,00    

  € 22.619,67  € 25.346,50    

 
 

Toelichting Balans 2017 

 
Activa       

         

Machines          

Printer aanschaf in 2007       

Is reeds afgeschreven tot  5,-- ( residuwaarde); nu geheel afgeschreven 

         

Nog te ontvangen  2017          

Contributie  2017( gedeeltelijk in januari 2018 ontvangen) € 270,00 

Advertentiekosten Stomerij v. Rooyen    € 120,00 

Advertentiekosten Rest. Jasmijn      € 60 

       € 450,00 

         

Nog te ontvangen bankrente    € 2,42 

Betreft 4e kwartaal 2017       

         

Bank en giro rekeningen volgens opgave bank alsmede laatste afschrift. 

Geen kassaldo aanwezig.       

         

         

Passiva        

         

Nog te betalen nota’s       

Bankkosten ING 4e 
kwartaal     € 157,89 

Declaraties commissies        € 66,83 

       € 224,72 

         

Vooruit  ontvangen inkomsten    € 5.455,00 

         

Eigen Vermogen       

per 1-1-2017      € 17.235,37 

toevoeging van het resultaat       € 2.431,41 

per 31-12-2017      € 19.666,78 
 
 

Toelichting  Resultaat  2017 
 
Contributie. 
De contributie is toegenomen enerzijds door toename van aantal leden 
anderzijds door de contributie verhoging . 
 
Advertenties. 
De meeste adverteerders zijn dit jaar belast voor zowel 2016 als 2017 en op 
een enkele na zijn alle bedragen ontvangen. 
 



Giften /Donaties. 
Dit jaar is er een bijdrage ontvangen van de Rabobank in verband met 
deelname aan een evenement. 
 
Periodiek. 
De toename van de kosten van het periodiek komt doordat wij in 2017 de opmaak 
hebben moeten uitbesteden aan een professioneel bedrijf. 
Het periodiek is ook dit jaar weer vier keer verschenen. 
In de kosten zit ook verwerkt de kosten van verzending. 
 
Ledenvergadering. 
Het betreft de totale kosten van de ledenvergadering met dranken en maaltijd na afloop. 
 
Publiciteit en Werving. 
Het betreft dit jaar uitsluitend de kosten voor de Website. 
 
Bestuurskosten. 
Deze kosten betreffen de vergaderkosten van het bestuur , eens per maand, 
alsmede de bestuur uitgaven, zoals representatie, bloemen bij gelegenheden 
kleine attenties e.d. 
Het verschil met 2016 is voornamelijk gelegen in het feit, dat in 2017 geen 
bestuursborrel heeft plaats gevonden en er ook geen kosten gemaakt zijn 
in verband met het afscheid van bestuursleden, hetgeen in 2016 voor vier 
bestuursleden wel is geschied. 
 
Commissiekosten. 
Dit betreft de kosten van het St. Nicolaasfeest  alsmede de dagtocht. Tevens de kosten 
die door de diverse commissie zijn gemaakt i.v.m. 
vergaderingen en besprekingen. 
 
Contributie-inning. 
Dit jaar waren er nog voldoende acceptgirokaarten. Ook is de vereniging aan de slag 
gegaan om automatische incasso te stimuleren. 
 
Algemene kosten. 
Dit betreft voornamelijk een donatie aan de Stichting Kloppend Hart en de kosten van 
deskundige bijstand voor de administratie. 
 
Bank en rentekosten. 
Dit zijn de doorberekende kosten van de ABN-AMRO-bank en de ING-bank, 
waarbij de ING-bank per mutatie een bedrag berekend en aangezien 
de ledenbetalingen op de ING binnenkomen, kan dat aanzienlijk oplopen. 
 
 

Toelichting op de Begroting 
 
Periodiek. 
De kosten van het periodiek worden voor 2018 begroot op een bedrag van 
6.000,-- .  Dit bedrag is gebaseerd op het vier maal verschijnen van het blad 
alsmede de kosten van de opmaak en de kosten van verzending naar de leden 
in de buitengemeenten. 
Het informatieblad zal dit jaar niet meer worden gemaakt, de gegevens staan op de 
website van de vereniging. 
 
Ledenvergadering. 
Dit jaar zal de ledenvergadering ook weer worden gehouden in Baambrugge. De 
vergadering zal ook weer worden afgesloten met een maaltijd. 
Begroot  wordt een bedrag van 1.100,-- 
 
Publicatie en werving. 
Het bestuur wil dit jaar weer een ledenwerf actie houden, alsmede de Website 
uitbreiden.  Begrootte kosten  200,-- 
 
Bestuurskosten. 
Begroot wordt een bedrag van  1.500,-- 
Dit bedrag zal worden besteed aan vergaderkosten van het bestuur, alsmede aan de 
diverse onkosten betreffende het bestuur, tevens is het bestuur van plan om ook in 
2018 weer een maaltijd te organiseren voor alle vrijwilligers, die in de vereniging 
werkzaam zijn. 
 
Commissiekosten. 
Begroot wordt een bedrag van 1.500,-- 
Hiervan zal een verenigingsdag alsmede het St. Nikolaasfeest worden gefinancierd 
rekening houdend met de eigen bijdragen. 
Tevens worden van deze rekening de commissie onkosten betaald. 
 
Contributie en algemene kosten. 
Begroot wordt een bedrag van 750,-- 
In 2018 zullen er acceptgiro’s moeten worden besteld alsmede enveloppen. 
Er zal geen donatie meer aan de Stichting Kloppend Hart worden gedaan, maar 
wel zal deskundige bijstand worden ingehuurd. 
 
 


