
Ouderen Belangen Vereniging
Abcoude-Baambrugge

Toelichting Balans 2021/Begroting 2022.

De vermogenstoename is voornamelijk te danken aan de Corona, aangezien wij
geen vergaderingen konden houden in de lente en in het najaar, daar ook
het viscentrum moest sluiten. Daardoor zijn we de vergaderingen voorzover
toegestaan bij de bestuursleden thuis gaan houden, hetgeen een aanzienlijke
besparing heeft opgeleverd.

Toelichting Resultaat 2021

Contributie
De contributie is toegenomen door groei van het aantal leden
Hierbij is ook rekening gehouden met leden die zijn verhuisd of overleden.
Totaalopbrengst € 10.150,11

Advertenties
Het aantal adverteerders is in dit jaar weer toegenomen; door de corona hebben een 
paar adverteerders zich helaas moeten afmelden, de hierdoor ontstane ruimte is 
door ons redactieteam opgevuld en zelfs uitgebreid.
Totaalopbrengst € 1.915, -

Bestuurskosten    
In 2021 hebben veel bestuursvergaderingen bij de bestuursleden thuis plaats 
gevonden, in de maanden dat dit mogelijk was. 
Verder zitten in deze post ook de representatiekosten en de algemene 
bestuurskosten zowel als de kosten van de diverse commissies.
Totaalkosten € 387,19

Giften /Donaties
Diverse mensen hebben een gift gedaan aan onze vereniging. Totaal € 70,-

Periodiek
Het periodiek is ook dit jaar weer vier keer verschenen.
In de kosten zit ook verwerkt de kosten van verzending en bezorging.
Inbegrepen hierin zijn de kosten van Limoen Design, die de opmaak van het 
periodiek verzorgt. 
Totaalkosten € 7.549,48 

Ledenvergadering
In dit jaar hebben we weer een ledenvergadering kunnen organiseren, waarin wij 
zowel 2019 als 2020 hebben kunnen behandelen. 
Deze vergadering werd afgesloten met een maaltijd.
Hopelijk dat er in het voorjaar van 2022 weer een ALV kan plaatsvinden.   
Kosten huur/maaltijd en drankjes maaltijd € 719,10

Publiciteit en Werving
Het betreft dit jaar uitsluitend de kosten voor de website.  € 67,10

Commissiekosten/Activiteiten
‘De Dankjewel borrel’, de Sint-Nicolaas viering en andere evenementen konden dit 
jaar niet doorgaan.
Het zomeruitje is dit jaar wel doorgegaan. 
Voor de vereniging heeft deze tocht, met de bijdrage van de Rabobank slechts een 
negatief resultaat opgeleverd van € 117,30.

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. 
Totaalkosten € 154,63

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. Voor de ABN-AMRO
betalen we een vast bedrag.  
Totaalbedrag bankkosten € 535,94

Algemene Kosten
Dit betreft de huur van een ruimte in de IJsclub Baambrugge, viermaal per jaar, 
wegens het sorteren en verspreiden van ons periodiek, alsmede de contributie van 
onze vereniging aan Gouderdom voor 2021. 
Totaalkosten € 245,-

Toelichting op de Begroting 2022

Periodiek
De kosten van het periodiek worden voor 2022 begroot op een bedrag van 
€ 8.000, -.  Dit bedrag is gebaseerd op het viermaal 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 door laten gaan inclusief de 
maaltijd.
Begroot wordt dit jaar op € 1.000, - inclusief zaalhuur, maaltijd en dranken.

Publicatie en werving
Het bestuur wil dit jaar de website enigszins uitbreiden. 
Gelet op het binnenkort stoppen van de acceptgirokaarten proberen we om meer 
leden te interesseren voor automatische incasso.  
Begrootte kosten € 150,-

Bestuurskosten
Begroot wordt een bedrag van € 500,-
Dit bedrag zal worden besteed aan vergaderkosten van het bestuur, alsmede
aan de diverse bestuurlijke onkosten,  zoals kleine attenties en bloemen. 

Evenementen
Begroot wordt een bedrag van € 1.250, -
Hieruit zal o.a. het zomeruitje en het Sint Nikolaasfeest worden gefinancierd, 
rekening houdend met de eigen bijdragen. 

Algemene kosten
Aangezien er nog weinig leden zijn die via automatische incasso de contributie 
betalen (momenteel 1/3 van het totaal aantal gezinnen) en het zenden van 
acceptgirokaarten in 2023 zal stoppen, zal het bestuur zich beraden om op een 
andere manier de contributie onder de aandacht van de leden te brengen. 
Verder betalen we ook in 2022 weer een bijdrage aan de IJsclub Baambrugge in 
verband met het gebruik van hun gebouw bij het sorteren van het periodiek.
Voor de algemene kosten zal in 2022 een bedrag van € 250,- worden gereserveerd.

Bank- en Rentekosten
De vereniging heeft twee bankrekeningen, een bij de ING  waar de contributies op 
binnenkomen en een bankrekening bij de ABN waar veelal de betalingen op 
plaatsvinden. Begroot wordt deze post op € 600,-

H. Aalders
Penningmeester

Staat van baten en lasten
Resultaat Resultaat Begroting

2020 2021 2022
Baten

Contributies € 9.857,50 € 10.150,11     € 10.250,00
Advertentie opbrengst € 1.845,00 € 1.915,00       € 1.900,00
Rente € 0,53 € -                 € -                 
Giften € 580,00 € 70,00 € 0,00
Totaal: € 12.283,03 € 12.135,11 € 12.150,00

Lasten
Kosten periodiek € 7.014,63 € 7.549,48       € 8.000,00       
Ledenvergadering/thema € 0,00 € 719,10          € 1.000,00       
Publiciteit/werving € 67,10 € 67,10             € 150,00          
Bestuurskosten € 861,76 € 387,19          € 500,00          
Commissie kosten € 7.485,58 € 117,30          € 1.250,00       
Kosten inning contributie € 118,77 € 154,63          € -                 
Algemene kosten € 40,00 € 245,00          € 250,00          
Bank en rentekosten € 459,07 € 535,94 € 600,00
Totaal: € 16.046,91 € 9.775,74 € 11.750,00

Saldo (negatief/positief) € -3.763,88 € 2.359,37 € 400,00

Balans per 31 december 2021
2020 2021

Aktiva
Bankrente € -                 € -                 
Vorderingen € 110,00 € 20,00             
Spaarrekeningen € 15.500,00 € 20.500,00     
Liquide middelen € 3.229,11 € 660,85
Totaal: € 18.839,11 € 21.180,85

Passiva
Vermogen € 18.321,91 € 20.681,28
Crediteuren € 115,00 € 319,57
Transitoria € 402,20 € 180,00

€ 18.839,11 € 21.180,85

Financieel jaarverslag 2021

Activa   
 

 
  

 

Nog te ontvangen Ledencontributie  € 20,00 
 

  
 

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

 

 
  

 

 
  

 

Passiva   
 

 
  

 

Nog te betalen nota’s   
 

 
  

 

Bankkosten ING 4e kw.  € 13,86 
Bankkosten ABN-AMRO  € 11,40 
Nota Limoen 4e uitgave  € 211,80 
Postzegels  € 82,56 

  € 319,62 
 

  
 

Vooruit ontvangen inkomsten  € 180,00 
 

  
 

 
  

 

Eigen Vermogen per 1-1-2021  € 18.321,91 
Toevoeging van het resultaat  € 2.359,37 
Eigen Vermogen per 31-12-2021  € 20.681,28 

 


