
Financieel Jaarverslag 2019

Staat van baten en lasten
Resultaat Resultaat Begroting

2018 2019 2020
Baten

Contributies € 10.268,00 € 10.212,50 € 10.000,00
Advertentie opbrengst € 1.835,00 € 1.930,00 € 1.900,00
Rente € 9,23 € 5,93 € -
Giften € 13,50 € 90,90 € -
Totaal: € 12.125,73 € 12.239,33 € 11.900,00

Lasten
Kosten periodiek € 6.201,35 € 6.294,67 € 6.500,00
Ledenvergadering/thema € 747,00 € 910,10 € 1.000,00
Publiciteit/werving € 18,03 € 67,10 € 100,00
Bestuurskosten € 1.081,65 € 1.030,42 € 1.100,00
Commissie kosten € 1.458,81 € 1.431,52 € 1.500,00
Kosten inning contributie € € 376,96 € 400,00
Algemene kosten € 642,00 € 777,50 € 400,00
Bank en rentekosten € 575,19 € 333,75 € 500,00
Totaal: € 10.724,03 € 11.222,02 € 11.500,00

Saldo (positief) € 1.401,70 € 1.017,31 € 400,00

Balans
31-dec-18 31-dec-19

Activa
Inventaris € - € -
Bankrente € 1,47 € -
Vorderingen € 391,96 € 75,00
Spaarrekeningen € 19.431,23 € 22.000,81
Liquide middelen € 10.117,69 € 563,94
Totaal: € 29.942,35 € 22.639,75

Passiva
Vermogen € 21.068,48 € 22.085,79
Crediteuren € 1.813,87 € 393,96
Transitoria € 7.060,00 € 160,00

€ 29.942,35 € 22.639,75

Toelichting Balans 2019

Activa

Nog te ontvangen
- Contributie  2019 € 135,00

Nog te ontvangen advertentiekosten
- Fysiotherapie Abcoude € 15,00

Transitorische post
- Terug te betalen donatie € 75,00

Bank- en giro-rekeningen volgens opgave bank alsmede 
laatste afschrift.
Geen kassaldo aanwezig.

Passiva

Nog te betalen nota’s
- Bankkosten ING 4e kwartaal € 11,55
- Bankkosten ABN-AMRO € 10,50
- Declaratie M. Koekenbier € 23,16
- Nota Limoen 4e uitgave € 181,50
- Declaratie Aalders Beheer comp. Kst € 167,25

€ 393,96

Vooruit  ontvangen inkomsten € 160,00

Eigen Vermogen
- per 1-1-2019 € 21.068,48
- toevoeging van het resultaat € 1.017,31
Eigen vermogen per 31-12-2019 € 22.085,79

Toelichting  Resultaat  2019

Contributie.
De contributie is afgenomen door de vermindering van het leden aantal.
Enerzijds door verhuizingen en anderzijds door overlijden en een enkele opzegging.

Advertenties.
Het aantal adverteerders is in dit jaar toegenomen, helaas zijn er voor 2020
enkele met het adverteren gestopt.   

Giften /Donaties.
Dit jaar is weer een bijdrage gedaan aan een kerstviering door de Stichting
Zorg voor Muziek in de Kerk te Abcoude, alsmede dat er deelgenomen is
aan de actie Zonnepanelen van het Zwembad.

Periodiek.
Het periodiek is ook dit jaar weer vier keer verschenen.
In de kosten zit ook verwerkt de kosten van verzending en bezorging.

Ledenvergadering.
Het betreft de totale kosten van de ledenvergadering met drankjes 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 bestuurlijke uitgaven, zoals representatie, bloemen bij gelegenheden en 
kleine attenties e.d.

Commissiekosten/Activiteiten.
Dit betreft de kosten van het St. Nicolaasfeest  alsmede de dagtocht.
In samenwerking met de Lionsclub/Rabobanktoer. Wij konden deze dagkoers
Met 33 personen (buiten de chauffeurs) meemaken en de opbrengst was €. 765,-- 
Tevens zijn hieronder begrepen de kosten die door de diverse commissies zijn 
gemaakt i.v.m. vergaderingen en besprekingen.

De Dankjewel borrel heeft ook dit jaar weer plaats gevonden.

Contributie-inning.
Dit jaar zijn aan het eind van 2018 weer acceptgirokaarten besteld voor 2019 Ook is 
de vereniging aan de slag gegaan om automatische incasso verder te stimuleren, 
maar dat leverde niet het beoogde resultaat op.

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 berekent 

Toelichting op de Begroting 2020

Periodiek.
De kosten van het periodiek worden voor 2019 begroot op een bedrag van 
6.500,-- .  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 ook niet worden gemaakt, de gegevens staan
op de Website van de vereniging, wel zal aandacht worden besteed aan de 
de afvalkalender.

Ledenvergadering.
Dit jaar zal de ledenvergadering ook weer worden gehouden in Baambrugge,
terwijl ook deze vergadering zal worden afgesloten met een eenvoudige maaltijd.
Begroot wordt een bedrag van 1.000,--

Publicatie en werving.
Het bestuur wil dit jaar de Website enigszins uitbreiden.  
Begrootte kosten 100,--

Bestuurskosten.
Begroot wordt een bedrag van 1.100,--
Dit bedrag zal worden besteed aan vergaderkosten van het bestuur, alsmede
aan de diverse bestuurlijke onkosten, zoals kleine attenties  

Commissiekosten/Activiteiten.
Begroot wordt een bedrag van 1.500,--
Hiervan zal weer een evenement in samenwerking met de Lionsclub alsmede 
het Sint Nikolaasfeest worden gefinancierd, rekening houdend met de eigen 
bijdragen. Tevens is het bestuur van plan om ook in 2020 weer een maaltijd te 
organiseren voor alle vrijwilligers, die in de vereniging hun steentje bijdragen.

Contributie en algemene kosten.
Dit jaar zullen er wel nieuwe acceptgirokaarten moeten worden besteld
en vermoedelijk ook enveloppen.
Betreffende de Algemene kosten zal indien mogelijk ook dit jaar weer 
een bijdrage worden gegeven voor de kerstshow in de kerk door Stichting
Cultuurhuis Abcoude.

Hans Aalders, penningmeester OBV


