REKENING EN VERANTWOORDING
OVER HET VERENIGINGSJAAR
2019 – 2020

november 2020

INLEIDING
Dit is de financiële rekening en verantwoording van de Vereniging Jonge Balie Midden-Nederland over
het verenigingsjaar 2019 - 2020.
De rekening en verantwoording bevat enerzijds een winst- en verliesrekening, ofwel een
resultatenrekening. Daarbij onderscheiden we de begroting en de realisatie van het afgelopen
verenigingsjaar. Iedere balanspost is van een korte toelichting voorzien. In deze resultatenrekening
is ook de begroting voor het komende verenigingsjaar 2020 – 2021 opgenomen.
Anderzijds bestaat de rekening en verantwoording uit de balans per ultimo boekjaar 2019 - 2020,
vergezeld van een toelichting per balanspost.
De resultatenrekening en de balans zijn gecontroleerd door de kascommissie en akkoord bevonden.
Namens het bestuur van de Vereniging Jonge Balie Midden-Nederland,

____________________
Michiel van der Hoeven
penningmeester
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1. RESULTATENREKENING 2018 – 2019

2021 begroting

2020 realisatie

2020 begroting

2019 realisatie

2019 begroting

Contributie

INKOMSTEN

€ 18.500

€ 18.700

€ 19.000

€ 19.250

€ 20.400

Sponsoring Partners

€ 11.000

€ 11.100

€ 12.800

€ 15.000

€ 12.000

Bijdrage Orde Midden-NL

€ 6.000

€ 6.000

€ 6.000

€ 6.000

€ 6.000

Onbekende ontvangsten

€0

€0

€0

€0

€0

Vrijval reservering slechte debiteuren

€0

€0

€0

€ 42

€0

Rente Robeco

€0

€0

€0

€0

€0

Rente Rabobank

€1

€2

€1

€2

€ 10

€ 35.501

€ 35.802

€ 37.801

€ 40.294

€ 38.410

TOTAAL INKOMSTEN

2021 begroting

2020 realisatie

2020 begroting

2019 realisatie

2019 begroting

Administratiekosten

UITGAVEN

€ 300

€ 261

€ 300

€ 261

€ 300

Bankkosten

€ 300

€ 252

€ 300

€ 248

€ 300

Bestuurskosten

€ 6.000

€ 3.377

€ 6.000

€ 6.000

€ 6.000

Internet/website

€ 3.000

€ 653

€ 700

€ 853

€ 850

€ 200

€ 191

€ 150

€ 76

€ 150

€ 10.000

€ 5.338

€ 8.500

€ 9.270

€ 8.500

Lezingen
Borrels

€ 500

€0

€ 400

€0

€0

Stagiaireactiviteiten

€ 2.000

€ 242

€ 2.000

€ 2.020

€ 2.000

Onvoorzien/diverse uitgaven

€ 1.500

€0

€ 500

€0

€ 500

DSA

€ 1.200

€ 2.797

€ 3.000

€ 3.143

€ 3.000

PPW

€ 4.000

€0

€ 3.000

€ 2.544

€ 3.000

LPW

€ 7.500

€ 551

€ 6.500

€ 5.581

€ 6.500

Buitenlandreis

€ 5.000

€ -250

€ 4.000

€ 3.553

€ 4.000

Meet the Court

€ 300

€0

€ 300

€ 340

€ 300

€0

€0

€0

0

€ 500

€ 2.600

€ 2.270

€ 2.600

€ 2.370

€ 2.600

Verzekeringen

€ 600

€ 592

€ 600

€ 592

€ 600

Relatiegeschenken

€ 100

€ 100

€ 100

€ 70

€ 100

Reservering Lustrum

€ 2.250

€ 2.250

€ 2.250

€ 2.250

€ 2.250

Afboeking debiteuren

€0

€ 50

€0

€ 1.000

€0

Reservering slechte debiteuren

€0

€ 1.500

€0

€0

€0

€ 47.350

€ 20.174

€ 41.200

€ 40.172

€ 41.450

Cabaret

Meet the Lawyer
Bedanketentjes en -borrel

TOTAAL UITGAVEN

2021 begroting

2020 realisatie

2020 begroting

2019 realisatie

2019 begroting

INKOMSTEN

RESULTAAT

€ 35.501

€ 35.802

€ 37.801

€ 40.294

€ 38.410

UITGAVEN

€ 47.350

€ 20.174

€ 41.200

€ 40.172

€ 41.450

€ -11.849

€ 15.628

€ -3.399

€ 122

€ -3.040

NETTO RESULTAAT
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1.1 INKOMSTEN
Contributie
De contributie bedraagt nog steeds € 50 per jaar. Dit boekjaar is in totaal een bedrag van € 18.700
aan contributie gerealiseerd. Deze realisatie is € 300 lager dan begroot. Het verschil wordt verklaard
doordat er een minder grote aanwas is geweest van leden dan waar bij de begroting vanuit is gegaan.
Of Covid-19 hier ook een rol in heeft gespeeld is gissen, maar dat lijkt niet onaannemelijk.
Er waren per einde boekjaar acht leden die hun contributie voor het jaar 2019-2020 nog moesten
voldoen.
In cijfers: het verenigingsjaar is gestart met 318 leden. 59 leden zijn uitgeschreven. 70 nieuwe leden
hebben zich ingeschreven. Het verenigingsjaar 2020-2021 start met 329 leden. De verwachting is dat
de vereniging komend jaar circa 60 nieuwe leden kan verwelkomen. Voor 2020 wordt € 18.500 aan
contributie-inkomsten begroot.
Sponsoring
Afgelopen jaar heeft de vereniging met vier hoofdsponsors jaarcontracten afgesloten. Het betreft:
-

Courtesie voor een bedrag van € 3.000. Dit contract is ingegaan op 1 november 2019;

-

Groot & Evers Gerechtsdeurwaarders (G&E) voor een bedrag van € 3.300. Dit contract is
ingegaan op 1 mei 2020;

-

Van Benthem & Keulen (“VBK”) voor een bedrag van € 3.300. Dit contract is ingegaan op 1
mei 2020;

-

Donna Legal (“Donna”), voor een bedrag van € 1.500. Dit contract is afgesloten voor een half
jaar en is ingegaan op 1 september 2020.

Helaas heeft Rabobank begin 2020 laten weten de sponsorovereenkomst niet te zullen verlengen. Het
bestuur heeft daarna met Donna een trotse nieuwe hoofdsponsor gevonden. Mede vanwege Covid-19
is het contract in eerste instantie afgesloten voor een half jaar. Het bestuur heeft er alle vertrouwen
in dat de sponsorrelatie met Donna en de overige drie hoofdsponsors het komende verenigingsjaar zal
worden voortgezet. De totale (algemene) sponsoring van de vereniging komt daarmee uiteindelijk uit
op een totaalbedrag van € 11.100, helaas € 1.700 onder begroting.
Overige sponsorinkomsten die specifiek zijn aangetrokken voor een bepaalde activiteit zijn verwerkt
in de resultaten van de desbetreffende activiteiten.
In het kader van de continuïteit zijn met alle hoofdsponsors afspraken gemaakt voor een gesprek over
het

voortzetten

van

de

sponsorrelatie.

Het

bestuur

zet

in

op

verlenging

van

alle

sponsorovereenkomsten, gezien de goede ervaringen van afgelopen jaar.
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In verband met het voorgaande en de vooruitzichten op het gebied van sponsoring is voor 2020-2021
een bedrag aan sponsorinkomsten begroot van € 11.000.
Bijdrage Raad van de Orde
Dit jaar heeft de vereniging een bedrag van € 6.000 ontvangen van de Raad van de Orde MiddenNederland, zoals begroot. Voor komend jaar is een vergelijkbare bijdrage begroot.
Onbekende ontvangsten
Er is dit jaar geen sprake geweest van onbekende ontvangsten
Vrijval reservering slechte debiteuren
In het vorige verenigingsjaar was geen bedrag gereserveerd voor het geval debiteuren dienden te
worden afgeboekt vanwege het feit dat zij onterecht een factuur zouden hebben ontvangen. Er is dit
jaar dus ook geen bedrag vrijgevallen in dat kader.
Rente
Afgelopen jaar is een totaal van (afgerond) € 2 aan rente ontvangen op de spaarrekening van de
vereniging bij de Rabobank. Gelet op de nog steeds dalende rentes is voor komend jaar een bedrag
van € 1 begroot aan te ontvangen rentes.
Conclusie
De vereniging heeft dit jaar € 35.802 aan inkomsten geboekt.

1.2 UITGAVEN
Administratiekosten
De kosten bedragen dit jaar € 261, uitsluitend voor het CRM- en boekhoudpakket.
Voor komend jaar wordt opnieuw € 300 begroot.
Bankkosten
Dit jaar bedroegen de bankkosten € 252.
Voor komend jaar wordt opnieuw € 300 begroot.
Bestuurskosten
Dit zijn met name kosten die het bestuur maakt voor deelname aan activiteiten van andere
verenigingen in Nederland, België en de EYBA (European Young Bar Association), kosten van het
beleidsweekend en andere kosten uit hoofde van de functie. Vanwege Covid-19 zijn echter ook een
groot deel van die activiteiten niet doorgegaan. Dit jaar is daarom € 3.377 uitgegeven, waar € 6.000
was begroot.
Voor volgend jaar is wederom een bedrag van € 6.000 aan bestuurskosten begroot.
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Internet / website
Dit betreffen de kosten van (onderhoud van) de website, hosting en domeinnamen. Hiervoor was
€ 700 begroot, inclusief kosten voor een update van de website. Die update had eigenlijk al vorig
verenigingsjaar plaats moeten vinden. Uiteindelijk is aan de websitebouwer medegedeeld om de
werkzaamheden ‘on hold’ te zetten. Het nieuwe bestuur zal de mogelijkheden onderzoeken om een
nieuwe website te laten bouwen.
Voor dit jaar zijn de kosten uitgekomen op € 653. Een bedrag ad € 272,25 betreft een reservering,
omdat de websitebouwer op een gegeven moment ook is gestopt met kosten voor hosting in rekening
te brengen. Niet valt uit te sluiten dat deze kosten later alsnog in rekening gebracht zullen worden.
De reservering van € 200 die vorig jaar is gemaakt voor de update, zal blijven staan voor volgend jaar.
Gelet op het voorgaande en de gemiddelde kosten voor het laten bouwen van een nieuwe website is
voor volgend jaar een bedrag ad € 3.000 begroot.
Lezingen
De lezingen hebben ook dit jaar kunnen plaatsvinden. In het begin van het jaar nog in de collegezalen
van de Universiteit Utrecht en later via Zoom. Daar de Universiteit de vereniging hiervoor geen kosten
in rekening brengt, zijn de uitgaven ten aanzien van de lezingen beperkt tot presentjes aan de diverse
sprekers en de kosten van het Zoom-abonnement. In totaal was daarmee een bedrag van € 191
gemoeid. Dit is iets boven begroting. Dit werd met name door de kosten van het Zoom-abonnement
veroorzaakt. Per einde boekjaar was een maandbedrag ad € 16,93 nog niet afgeschreven, waardoor
hiervoor een reservering is opgenomen onder ‘Overlopende post overige kosten’.
Voor komend jaar wordt € 200 begroot.
Borrels
Het afgelopen jaar hebben er, voordat Covid-19 uitbrak, nog vier borrels bij Ubica plaatsgevonden.
Aan de eerste twee lezingen/borrels waren de naam van twee hoofdsponsors verbonden (Rabobank
en VBK). Deze inkomsten vallen niet onder de post Borrels, maar onder de algemene
sponsorinkomsten. De andere twee borrels werden gesponsord door individuele sponsors. Daarnaast
heeft zoals bekend op 13 augustus 2020 gelukkig ook nog de zomerborrel bij SOIA kunnen plaatsvinden.
Deze borrel werd niet gesponsord, maar we mochten ook enkele van onze hoofdsponsors welkom
heten.
De borrels die hebben plaatsgevonden, zijn het afgelopen jaar goed bezocht. Mede op basis van
feedback van de leden is de borrellocatie Ubica ook afgelopen jaar gehandhaafd.
Daarnaast is zoals eerder aan de orde gekomen ook nog een digitale Pubquiz georganiseerd. De kosten
daarvan (inclusief de prijzen) zijn ook ten laste van het Borrels-budget gekomen.
Uiteindelijk is een realisatie van € 5.338 op deze post geboekt. De realisatie is ver onder begroting.
Dat behoeft gezien het beperkte aantal borrels dat heeft plaatsgevonden, geen verdere toelichting.
Volgens het bestuur vormt de maandelijkse borrel evenwel een van de voornaamste manieren van
betrokkenheid bij de leden. Voor komend jaar is dan ook verhoogd bedrag van € 10.000 voor borrels
begroot.
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Cabaret
Afgelopen jaar heeft zich voor het eerst sinds jaren weer cabaretcommissie gevormd! Helaas hebben
ook zij door Covid-19 uiteindelijk geen activiteit gehad, zodat geen kosten gerealiseerd zijn. Het zou
fantastisch zijn als de vereniging komend jaar weer een cabaretcommissie heeft die een spetterend
optreden kunnen neerzetten. Om die reden zijn de leden uitgenodigd om aan de commissie deel te
nemen. Voor komend jaar is hier een bedrag van € 500 voor begroot.
Stagiaireactiviteiten
Er is dit jaar – wederom vanwege Covid-19 - één keer een kennismakingsavond georganiseerd voor de
nieuwe stagiaires. Deze kennismakingsavond bestond uit een digitale activiteit: Crazy 44. Op deze
post is dit jaar een bedrag van € 242 gerealiseerd.
We hopen dat volgend jaar de kennismakingsactiviteiten weer als vanouds – bowlen met aansluitend
diner – kunnen plaatsvinden. Voor komend jaar is daarom wederom een bedrag van € 2.000
gereserveerd.
Onvoorzien / diverse uitgaven
Afgelopen jaar hebben er geen onvoorziene uitgaven plaatsgevonden.
Komend jaar wordt op deze post € 1.500 begroot. De Jonge Balie Gelderland heeft een brief
ontvangen van de Belastingdienst waarin wordt gesteld dat zij btw-plichtig. In dat geval geldt dat
zeer wel mogelijk ook voor de Vereniging. Een en ander is nog niet geheel duidelijk en de (financiële)
gevolgen hiervan zijn nog niet goed te overzien. Zo zal er mogelijk een extra boekhoudpakket moeten
worden aangeschaft. Om die reden is er een hoger bedrag aan onvoorziene kosten begroot.
Lustrum en lustrumreservering
In navolging van vorig jaar wordt voor het lustrum 2022 een bedrag van € 2.250 gereserveerd.
Balie-activiteiten (DSA, PPW, LPW, BLR, Meet the Lawyer en Meet the Court)
Jaarlijks loopt de vereniging vaak aan tegen het feit dat aan het eind van het boekjaar winst wordt
gemaakt, terwijl het niet de bedoeling van de vereniging is om vermogen op te bouwen. Dit laat zich
onder meer verklaren door het feit dat commissies bij de organisatie van de balieactiviteiten zich
strikt aan hun begrotingen houden. Ook dit jaar bleek dat het geval bij de DSA. De andere drie
activiteiten hebben helaas geen doorgang kunnen vinden.
Het is niet de bedoeling dat de vereniging winst maakt. Het vermogen van de vereniging is al
aanzienlijk, gelet op de omvang. Al enkele jaren op een rij is het daarom een doelstelling om het
eigen vermogen van de vereniging met kleine stapjes te verkleinen en zoveel als mogelijk ten goede
te brengen aan de leden. Deze doelstelling heeft zich onder meer vertaald in een begroot nettoverlies
op de jaarbegroting, in een iets hoger begrote bijdrage aan de commissies alsook in een instructie
aan de commissies om – in redelijkheid – te streven naar uitgebreidere en luxere aankleding van de
balieactiviteiten. De bijdrage van de vereniging aan deze balieactiviteiten is uiteindelijk een
sluitpost, als aanvulling op de door de commissies gerealiseerde sponsorgelden. Daar wordt bij de
begroting voor volgend jaar dan ook weer rekening mee gehouden.
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Ten aanzien van de activiteiten van dit jaar is de financiële realisatie als volgt:
- DSA 2019 (voorheen Forum) was ook dit jaar weer een groot succes en is netjes binnen de
begroting gebleven met een realisatie van € 2.797.
- De PPW heeft geen doorgang kunnen vinden, zodat de realisatie uitkomt op €0.
- De LPW heeft geen doorgang kunnen vinden. Helaas waren wel annuleringskosten verschuldigd
aan de locatie, waardoor de realisatie uitkomt op € 551.
- Meet the Lawyer heeft niet plaatsgevonden en de verwachting is dat deze ook volgend jaar
weer niet plaats zal vinden.
- Meet the Court heeft ook niet plaatsgevonden. Voor volgend jaar is wel een bedrag ad € 300
begroot.
- De Buitenlandreis is verplaatst naar volgend jaar. De financiële realisatie zal dan ook in dat
boekjaar vallen. De aanbetaling voor de reis is dit jaar al gedaan en is opgenomen in de
boekhouding als een overlopend activum. Omdat een factuur voor koffie tijdens het
kantoorbezoek op de reis van vorig jaar nooit meer is ontvangen, viel de reservering ad € 250
daarvoor dit jaar vrij. De totale realisatie is € - 250 (aldus een opbrengst in plaats van een
uitgave).
De budgetten voor de balieactiviteiten voor volgend jaar zijn aangepast ten opzichte van voorgaande
jaren, met uitzondering van Meet the Lawyer waarvan het bestuur niet verwacht dat dit doorgang zal
vinden. Omdat de DSA dit jaar digitaal heeft plaatsgevonden, waren de kosten daarvan veel lager.
Daarvoor is dus slechts een bedrag ad € 1.200 begroot. Vanwege het feit dat de PPW en LPW dit jaar
niet hebben plaatsgevonden en het jaar ver boven begroting is afgesloten, is besloten om voor beide
activiteiten € 1.000 extra uit te trekken. De begrotingen komen daarmee op € 4.000 respectievelijke
€ 7.500. Gevolg van het verplaatsen van de BLR was dat de vliegtickets duurder werden. Mede om die
reden – en om de redenen als genoemd bij de PPW en LPW – is besloten om ook daar € 1.000 extra
budget te begroten ten opzichte van vorige jaren, waardoor de begroting op € 5.000 komt.
Bedanketentjes en -borrel
De bedanketentjes voor de commissies en de commissie bedankborrel worden onder deze post
geboekt. De realisatie valt onder begroting uit met een bedrag van € 2.270. Hierin is ook een
reservering van € 1.000 meegenomen omdat de PPW, Cabaret en de Buitenlandreis nog geen gebruik
hebben gemaakt van hun bedanketentje. Dit bedrag valt vrij in het jaar 2020-2021, zodat voor dat
jaar een normale reservering kan plaatsvinden. Voor komend jaar is een bedrag van € 2.600 voor deze
post begroot.
Verzekeringen
De post verzekeringen ter hoogte van € 592 ziet op de aansprakelijkheidsverzekeringen bij Wutrich.
Voor komend jaar is eenzelfde bedrag van € 600 begroot.
Relatiegeschenken
Alle hoofdsponsors zullen een bedankje ontvangen. Per einde boekjaar was dit nog niet gebeurd,
waardoor een bedrag ad € 100 is gereserveerd onder ‘Overlopende post overige kosten’. In voorgaande
jaren werd dit door de sponsors goed ontvangen en om die reden is er opnieuw wat budget
vrijgemaakt.
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Afboeking debiteuren en reservering slechte debiteuren
De post debiteuren bedroeg aan het begin van dit boekjaar € 6.150. Eén van deze debiteuren betrof
het Jachthuis, voormalig algemeen sponsor, voor een bedrag van € 1.500. Het Jachthuis heeft ondanks
vele aanmaningen en toezeggingen van haar kant nagelaten de factuur te betalen. De incasso van de
vordering is uit handen gegeven aan DAS. Hier zijn in eerste instantie geen kosten aan verbonden.
Het bestuur heeft gezien het voorgaande besloten om voor komend verenigingsjaar een post ad €
1.500 voor reservering slechte debiteuren op te nemen.
Verder is dit jaar slechts één debiteur (contributie) ad € 50 afgeboekt. Het betrof een oud-lid die ten
onrechte nog in het systeem stond.
Conclusie
De vereniging heeft dit jaar € 20.174 aan uitgaven gedaan.
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1.3 CONCLUSIE RESULTATENREKENING
Hoewel voor afgelopen jaar een verlies begroot was om op die manier het eigen vermogen ten goede
te laten komen aan de leden, heeft de vereniging door de gevolgen van Covid-19 dit jaar een winst
gemaakt van € 15.628. Deze winst komt ten goede aan het eigen vermogen.
Komend jaar wil het bestuur de prijzen voor de evenementen opnieuw laag houden. Mede gelet op
de (onbedoelde en grote) winst van afgelopen jaar acht het bestuur het dan ook verantwoord om een
verlies te begroten, van ditmaal € 9.599. Een deel van het eigen vermogen van de vereniging komt
dan ten goede aan de leden. Het huidige eigen vermogen (meer dan € 50.000) is toereikend om dat
verlies te kunnen opvangen.

Penningmeester

_________________
Michiel van der Hoeven
Datum:
Plaats:

Kascommissie

_________________
Juliëtte Wareman
Datum:
Plaats:

_________________
Jordy Hurenkamp
Datum:
Plaats:
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2. BALANS VAN DE VERENIGING DE JONGE BALIE MIDDEN-NEDERLAND
VERSLAGPERIODE 1 NOVEMBER 2019 TOT EN MET 31 OKTOBER 2020
(bedragen in hele euro's)

EINDBALANS 2019/2020

ACTIVA

ultimo
2020

ultimo

ultimo

2019

2018

€ 5.400
€ 90
€ 8.392

€ 6.150

€ 4.258

€ 640

€ 724

€0

€0

Vlottende activa
Debiteuren
Overlopende post bestuurskosten
Overlopende post buitenlandreis
Liquide middelen
Rabobank betaalrekening
Rabobank spaarrekening
Robeco spaarrekening
Kas
TOTAAL ACTIVA
PASSIVA

€ 3.998 € 10.265 € 9.072
€ 45.605 € 26.602 € 28.600
€0
€0
€0
€ 425
€ 425
€ 315
€ 63.800

€ 44.082

€ 43.079

ultimo

ultimo

ultimo

2020

2019

2018

Eigen vermogen
Eigen vermogen begin boek jaar
Winst/verlies
Eigen vermogen einde boekjaar

€ 36.082 € 35.960 € 36.217
€ 122
€ -257
€ 15.628
€ 51.710 € 36.082 € 35.960

Voorzieningen

€ 9.000

€ 6.750

€ 4.500

€0

€0

€0

€ 169

€0

€0

Overlopende post overige kosten

€0
€0
€0
€ 1.000
€0
€0
€ 1.500
€0
€ 473
€ 117

TOTAAL PASSIVA

€ 63.800

Voorziening Lustrum
Vreemd vermogen
Crediteuren
Overlopende post Forum
Tussenrekening L4L
Overlopende post bedanketentjes
Overlopende post sponsoring
Overlopende post LPW
Overlopende post slechte debiteuren
Overlopende post buitenlandreis
Reservering website

€ 800

€ 350

€0

€ 1.500

€0

€ 400

€0

€ 200

€ 250

€0

€ 200

€0

€ 200

€0

€ 44.082

€ 43.079
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TOELICHTING BALANS
ACTIEF ZIJDE

Debiteuren
De debiteuren vertegenwoordigen een bedrag van € 5.400. Dit bedrag bestaat uit acht leden die de
contributie voor afgelopen verenigingsjaar moeten betalen. Voor het overige bestaat dit bedrag uit
één hoofdsponsor en de sponsor van de laatste lezing, die naar verwachting de factuur op korte
termijn zullen voldoen. Voorts staat nog een bedrag ad € 1.500 open bij het Jachthuis, hiervoor is
een reservering opgenomen (zie ‘reservering slechte debiteuren’ bij de resultatenrekening).
Overlopende post bestuurskosten
Per ultimo boekjaar had de vereniging nog recht op restitutie van de borg van het beleidsweekend ad
€ 90.
Overlopende post buitenlandreis
De Buitenlandreis is verplaatst naar volgend (boek)jaar. Er was reeds een aanbetaling van € 8.392
gedaan. Deze is om die reden opgenomen als overlopend activum.
Rabobank betaalrekening
Het saldo van de Rabobank betaalrekening bedroeg aan het eind van het boekjaar € 3.998. Het
merendeel van het geld dat bij Rabobank is ondergebracht staat op de spaarrekening waarvan het vrij
kan worden opgenomen.
Rabobank spaarrekening
Het saldo van de Rabobank spaarrekening bedroeg aan het eind van het boekjaar € 45.605.
Robeco
Het saldo van de Robeco spaarrekening is reeds twee boekjaren geleden naar de Rabobank
spaarrekening overgeboekt.
Kas
Er zat aan het eind van dit boekjaar € 315 in kas.

PASSIEF ZIJDE
Eigen vermogen
Het eigen vermogen is begin dit jaar toegenomen met de winst van vorig jaar van € 122 tot een bedrag
van € 36.082.
Als gevolg van de winst van dit jaar van € 15.628 neemt het eigen vermogen toe tot een bedrag van
€ 51.710.
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Reservering Lustrum
Er is een nieuwe lustrumreservering genomen van € 2.250. Het komende jaar zal ook een bedrag van
in ieder geval € 2.250 worden gereserveerd. In het volgende lustrum(boek)jaar 2021-2022, valt dan
ten minste € 11.250 vrij ten behoeve van het lustrum.
Crediteuren
Hieronder vallen schulden van de vereniging. Ultimo boekjaar zijn er geen schulden.
Overlopende post DSA
Deze post omvat het saldo van ontvangsten en betalingen ten behoeve van de DSA 2020 dat in het
komende boekjaar wordt afgewikkeld. Daarvan was ultimo 2020 geen sprake.
Tussenrekening L4L
Het betreft inkomsten die de vereniging voor L4L heeft gegenereerd. De vereniging is enkel
doorgeefluik: deze bedragen zullen ofwel aan L4L moeten worden voldaan ofwel aan een partij die
een prijs voor de veiling van L4L beschikbaar heeft gesteld. Afgelopen jaar heeft een uitkering ten
gunste van L4L plaatsgevonden van in totaal € 78 alsmede een bijdrage aan de Voedselbank van € 39.
Overlopende post bedanketentjes
De PPW-, Cabaret en de BLR-commissie 2020 krijgen na ultimo boekjaar nog een bedankdiner
aangeboden. Omdat dat diner na 31 oktober 2020 zal zijn, is een reservering ten behoeve van die
commissies gemaakt.
Overlopende post sponsoring
Dit betreft opbrengsten van sponsoring die in het vorige boekjaar zijn ontvangen maar die vallen in
het daaropvolgende boekjaar. Daarvan is ultimo 2020 geen sprake.
Overlopende post LPW
Deze post omvat het saldo van ontvangsten en betalingen ten behoeve van de LPW 2020 dat in het
komende boekjaar wordt afgewikkeld. Daarvan was ultimo 2020 geen sprake.
Overlopende post slechte debiteuren
Zie ‘reservering slechte debiteuren’ onder de toelichting van de resultatenrekening. Er is voor het
komende jaar een bedrag ad € 1.500 gereserveerd.
Overlopende post buitenlandreis
Deze post omvat het saldo van ontvangsten en betalingen ten behoeve van de Buitenlandreis 2020 dat
in het komende boekjaar wordt afgewikkeld. De Buitenlandreis is verplaatst naar het volgende
(boek)jaar. Van enige reservering is dus geen sprake. In plaats daarvan is een overlopend activum
opgenomen voor de aanbetaling die dit jaar al is gedaan (zie hiervoor).
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Reservering website
Zie ‘internet/website’ onder de toelichting van de resultatenrekening. In totaal is een bedrag ad
€ 473 gereserveerd.
Overlopende post overige kosten
Dit betreffen ontvangsten en uitgaven van de overige posten die zien op het komende (boek)jaar. Aan
de hoofdsponsors zal nog een bedankje worden gestuurd, waardoor een bedrag ad € 100 daarvoor is
gereserveerd. Voor het organiseren van lezingen is een Zoom-abonnement afgesloten. De maand
oktober was ultimo boekjaar nog niet in rekening gebracht, reden waarom een bedrag ad € 17 is
gereserveerd.

Penningmeester

__________________
Michiel van der Hoeven
Datum:
Plaats:
Kascommissie

_________________
Juliëtte Wareman
Datum:
Plaats:

_________________
Jordy Hurenkamp
Datum:
Plaats:
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