
Financieel jaarverslag 2020

Staat van baten en lasten
Resultaat Resultaat Begroting

2019 2020 2021
Baten

Contributies € 10.212,50 € 9.857,50 € 10.000,00
Advertentie opbrengst € 1.930,00 € 1.845,00 € 1.850,00
Rente € 5,93 € 0,53 € 0,00
Giften € 90,90 € 580,00 € 0,00
Totaal: € 12.239,33 € 12.283,03 € 11.850,00

Lasten
Kosten periodiek € 6.294,67 € 7.014,63 € 7.500,00
Ledenvergadering/thema € 910,10 € 0,00 € 1.000,00
Publiciteit/werving € 67,10 € 67,10 € 100,00
Bestuurskosten € 1.030,42 € 861,76 € 1.000,00
Commissie kosten € 1.431,52 € 7.485,58 € 1.000,00
Kosten inning contributie € 376,96 € 118,77 € 250,00
Algemene kosten € 777,50 € 40,00 € 200,00
Bank en rentekosten € 333,75 € 459,07 € 500,00
Totaal: € 11.222,02 € 16.046,91 € 11.550,00

Saldo (positief) € 1.017,31 € -3.763,88 € 300,00

Balans per 31 december 2020

Activa
Bankrente € 0,00 € 0,00
Vorderingen € 75,00 € 110,00
Spaarrekeningen € 22.000,81 € 15.500,00
Liquide middelen € 563,94 € 3.229,11
Totaal: € 22.639,75 € 18.839,11

Passiva
Vermogen € 22.085,79 € 18.321,91
Crediteuren € 393,96 € 115,00
Transitoria € 160,00 € 402,20

€ 22.639,75 € 18.839,11

Toelichting Balans 2020

Activa

Nog te ontvangen
- Contributie  2020 € 125,00

Transitorische post
- Terug te betalen contributie € 15,00

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

Passiva

Nog te betalen nota’s
- Bankkosten ING 4e kwartaal € 18,11
- Bankkosten ABN-AMRO € 11,10
- Nota Limoen 3e uitgave € 181,50
- Nota Limoen 4e uitgave € 181,50
- Declaratie Frans cartridge € 9,99

€ 402,20

Vooruit  ontvangen inkomsten € 115,00

Eigen Vermogen
- per 1-1-2022 € 22.085,79
- toevoeging van het resultaat € -3.763,88
Eigen vermogen per 31-12-2020 € 18.321,91

Toelichting  Resultaat  2020

Contributie.
De contributie is afgenomen door de vermindering van het leden aantal.
In oktober /november 2020 hebben zich een groot aantal nieuwe leden 
aangemeld. In verband met de aanmeldingsdatum oktober/november 
behoeven deze over 2020 geen contributie te betalen.

Advertenties.
Het aantal adverteerders is in dit jaar helaas niet toegenomen, in 
verband met de Corona hebben zich wel twee adverteerders helaas 
afgemeld.

Bestuurskosten    
In 2020 hebben we maar vijf keer een bestuursvergadering kunnen 
houden.
Verder zitten in deze post ook de kantoorkosten en de algemene 
bestuurskosten

Giften /Donaties.
Diverse mensen hebben een gift gedaan aan onze vereniging.
Een persoon heeft een gift van € 500,-- gedaan.

Periodiek.
Het periodiek is ook dit jaar weer vier keer verschenen.
In de kosten zit ook verwerkt de kosten van verzending en bezorging.
Tevens is in deze post begrepen de kosten van Limoen Design, die de
opmaak van het periodiek verzorgt.

Ledenvergadering.
In dit jaar heeft er helaas geen ledenvergadering plaats kunnen vinden
Hopelijk dat we in 2021 wel een vergadering en dan voor zowel 2020 als 
2021  kunnen houden.

Publiciteit en Werving.
Het betreft dit jaar de kosten voor de Website, alsmede dat het bestuur,
in verband met de Corona (waardoor al onze activiteiten stil gelegd zijn)
alle leden een boekje en een pen heeft gegeven ter compensatie en 
mede met het  idee dat men daarin in ieder geval de A.L.V. voor 2021 
kan gaan noteren. 

Commissiekosten/Activiteiten.
De Dankjewel borrel heeft ook dit jaar weer plaats gevonden.
Verdere bestuurskosten betreffende kosten voor het dag uitje (dat helaas
niet door kon gaan) en kosten van St. Nicolaasviering (die ook niet 
doorging) 

Contributie-inning.
Dit jaar zijn in begin 2021 weer acceptgirokaarten besteld. Ook is de 
vereniging aan de slag gegaan om automatische incasso verder te 
stimuleren, maar dat leverde nog 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 

Algemene Kosten
Dit betreft een bijdrage aan een andere vereniging in verband met de 
distributie van het Clubblad.

Toelichting op de Begroting 2021

Periodiek.
De kosten van het periodiek worden voor 2021 begroot op een bedrag 
van € 7.500,-- .  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. 

Ledenvergadering.
Hopelijk kunnen we dit jaar de ledenvergadering wel door laten gaan.
Begroot wordt dit jaar op €  1.000,--  aangezien we de vergadering over
twee boekjaren zullen houden en na afsluiting we weer hopen op een 
maaltijd bij  het dorpshuis in Baambrugge.

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

Bestuurskosten.
Begroot wordt een bedrag van  € 1.000,--
Dit bedrag zal worden besteed aan vergaderkosten van het bestuur, 
alsmede aan de diverse bestuurlijke onkosten, zoals kleine attenties en 
bloemen.
Commissiekosten/Activiteiten.
Begroot wordt een bedrag van € 1.000,--. Hiervan zal weer een 
evenement in samenwerking met de Lionsclub alsmede 
het St. Nikolaasfeest worden gefinancierd, rekening houdend met de 
eigen bijdragen. Tevens is het bestuur van plan om ook in 2021 weer een
maaltijd te organiseren voor alle vrijwilligers, die in de vereniging hun 
steentje bijdragen.

Contributie en algemene kosten.
In 2021 verwachten we dat er weer acceptgiro’s besteld moeten worden
aangezien er nog weinig leden zijn die via automatische betaling
de contributie betalen (momenteel ongeveer 1/3 van het totaal aantal 
gezinnen).
Verder betalen we ook in 2021 weer een bijdrage aan de IJsclub 
Baambrugge in verband met het gebruik van hun gebouw bij de 
verzending van het clubblad.
Voor contributie en Algemene kosten zal in 2021 een bedrag van 450,-- 
worden gereserveerd.

Uw  penningmeester
H. Aalders.


