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Financieel verslag 2018 penningmeester 
Vereniging  tot Behoud van Anna’s Hoeve en omgeving  
 

Eind maart, begin april 2018 heb ik tijdens de ALV het penningmeesterschap overgenomen. De 

financiële administratie wordt bijgehouden in een Excel omgeving. Dat pakket is speciaal ontworpen 

door de vorige penningmeester Egbert Leijdekker. Met betrekking tot de wijze van rapporteren van de 

verlies- en winstrekening van de vereniging wordt een verkorte rapportage gepresenteerd aan de 

Algemene Ledenvergadering. Door deze presentatie wordt de weergave transparanter en beperken we 

ons tot de hoofdlijnen. Aan de kascommissie zal uiteraard inzage worden gegeven aan de uitgebreide 

rapportage. 

Eind 2018 telde de vereniging zo’n 540 leden (was 551) waaronder 4 ere leden.  

Soort Lid Begin 2018 Opgezegd Nieuw Eind 2018 

erelid 4   4 

Gewoon lid 484 10 2 476 

Huis lid 63 3  60 

Totaal  leden 551 13 2 540 

Relatie 48   48 

 599   588 

 

Er waren zo’n 40 vrijwilligers actief. Het bestuur bestond uit vier leden, de bosgroep gemiddeld 13 

leden, bezorgers (circa 20 leden die de koerier rondbrachten. De redactie van de koerier was in handen 

van Elze Mulder, de opmaak van het blad werd verzorgd door Didanda Dop en een variabel aantal leden 

schreven een artikel voor de Koerier. De klankbordgroep bestond uit een man of 10. Diverse vrijwilligers 

zaten in meerdere commissies.  

 

In 2018 zijn er twee koeriers uitgekomen, een begin 2018, voornamelijk met de aankondiging van de 

Algemene Jaarvergadering en de tweede koerier later in dat jaar. De oplage van de koerier bedroeg 

gemiddeld 350 stuks en zo’n 170 leden ontvingen de koerier digitaal. Daarnaast ontvingen 26 

verschillende verenigingen en instanties meerdere koeriers, het grootste gedeelte (43) digitaal en zo’n 

10 instanties de papieren versie. Het streven is om in 2019 drie koeriers uit te brengen.  

Begin 2018 heeft de toenmalige penningmeester aan alle leden een brief gestuurd met betrekking tot  

de Algemene Jaarvergadering  op 28 maart 2018. In diezelfde brief heeft hij verzocht om de contributie 

over 2018 te voldoen. Halverwege 2018 heb ik de leden die nog niet betaald hadden via hun  emailadres 

een herinnering gestuurd. Begin 2019 hadden zo’n 100 leden de contributie 2018 nog niet overgemaakt. 

Besloten is om deze leden in 2019 een brief te sturen om alsnog de contributie 2018 en 2019 over te 

maken. Mochten zij na deze oproep nog niet betaald hebben, dan worden zij alsnog geroyeerd.  

 
Ter verduidelijking van de Balans en Verlies en Winst rekening: 
 

1. De koerier is voor € 1.550 op de begroting opgenomen. Op basis van de werkelijke kosten in 
2018 is dit een groot verschil. Dit heeft te maken met dat de koerier in 2018 slechts twee keer is 
uitgebracht. Het streven is dat de Koerier in 2019 tenminste drie keer wordt uitgebracht en dan 
in kleur. We hebben ondertussen een andere drukker gevonden die tegen lagere kosten en in 
mooie kwaliteit kan drukken  
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2. Op de balans staat een post: nog te ontvangen ad € 226,38. Dit bedrag bestaat uit € 4,95 rente 
over de ING spaarrekening, en nog te ontvangen contributie 2018 ad € 221,43 (achterstallig  
121 leden x € 1,83). Daarnaast staat er nog een post: Nog te betalen ad € 32,69 dit betreft 
bankkosten over het 4e kwartaal 2018. 

    
BALANS 

   activa begin jaar mutaties ultimo jaar 

Rekening courant ING 1926,74 243,69 2170,43 

Sparen ASN bank 9062,79 -9062,79 0,00 

Sparen ING bank 12,33 10000,01 10012,34 

Vooruit betaald 478,75 -478,75 0,00 

Nog te ontvangen 22,25 204,13 226,38 

Totaal activa 11502,86 906,29 12409,15 

  
   passiva begin jaar mutaties ultimo jaar 

Nog te betalen 162,95 -130,26 32,69 

Vooruit ontvangen contributie 23,79 9,15 32,94 

Vooruit ontvangen giften leden 84,51 18,85 103,36 

Vooruit ontvangen 0,00 0,00 0,00 

Algemene reserve 11231,61 1008,55 12240,16 

Totaal activa 11502,86 906,29 12409,15 

    RESULTAATBEREKENING  
   ontvangsten bedrag uitgaven bedrag 

Contributie 983,15 Algemene kosten 136,83 

Giften/leden 2147,42 Bankkosten 160,20 

Rente 4,95 Ledenadministratie 397,75 

    Ledenbijeenkomst 103,95 

    Vrijwilligers bijeenkomst 369,55 

    Website 85,19 

  

Winst 1008,55 

Resultaat 3135,52   3135,52 

 

Begroting 

 Inkomsten begroting  werkelijk begroting  uitgaven begroting  werkelijk begroting  

  2018 2.018 2.019   2018 2.018 2019 

  
Contributie 

 
1.000  

            
983  

 
1.000  

  
Algemene kosten 

 
100  

 
137 250 

 Giften 2.900          2.147  2.500   Bankkosten 150  160 155 

 Rente                   5  5   Koerier 1.100  874 1550 

     Ledenadministratie 600  398 375 

     Ledenbijeenkomst (ALV) 150  104 150 

     Vrijwilligersbijeenkomst 525  370 525 

     Website 100  85 100 

     Resultaat 1.175  1008 400 

Totaal inkomsten 3.900          3.135  3.505  Totaal uitgaven 3.900  3.135 3505 

 


