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Financieel verslag 2020 penningmeester 
Vereniging  tot Behoud van Anna’s Hoeve en omgeving  
 

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

voor de administratie van de VBAH. 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 2020 telde de vereniging 463 leden (was 472) waaronder 4 Ereleden.  

Soort Lid Begin 2020 Opgezegd Nieuw geroyeerd Eind 2019 

Erelid 4    4 

Gewoon lid 418 0 15 23 410 

Huis lid 50 0 0 1 49 

Totaal  leden 472 0 15 24 463 

Relatie 48    48 

 520    511 

 

Halverwege 2019 hebben leden die nog niet betaald hadden een brief ontvangen, met het verzoek de 

contributie over 2019 en 2020 te voldoen. Eind 2020 hadden 24 leden na deze oproep nog niet betaald 

vandaar dat deze leden zijn geroyeerd. Leden die in 2021 na een schriftelijke aanmaning nog geen 

contributie over 2020 hebben betaald worden eveneens geroyeerd.  

 

Er waren zo’n 40 vrijwilligers actief: vijf bestuursleden, de bosgroep met gemiddeld 15 leden en circa 20 

leden voor de bezorging van de Koerier. De redactie van de koerier was in handen van Elze Mulder, 

Doortje van Dijk, Danny van Kooi en Marian Nijhoff. De opmaak van het blad werd verzorgd door 

Doortje van Dijk en een variabel aantal leden schreven een artikel voor de Koerier. Diverse vrijwilligers 

zaten in meerdere werkgroepen.  

 

Mede door de corona is er in 2020 slechts een Koerier uitgekomen, De oplage van de Koerier bedroeg 

gemiddeld 325 stuks en zo’n 170 leden ontvingen de Koerier digitaal. Daarnaast ontvingen 26 

verschillende verenigingen en instanties meerdere Koeriers, het grootste gedeelte digitaal en zo’n 10 

instanties de papieren versie. Daarnaast zijn er wel een aantal nieuwsbrieven uitgekomen. 

 

BALANS 2020 

Activa begin jaar mutaties ultimo jaar Passiva begin jaar mutaties ultimo jaar 

 Bankrekening ING € 3.215,56 € 677,60 € 3.893,16  Nog te betalen € 90,50 -€ 90,50 € 0,00 

 Sparen ING bank € 10.017,29 € 5,01 € 10.022,30  Vooruit ontvangen contributie € 18,00 -€ 10,00 € 8,00 

 Vooruit betaald   € 0,00 € 0,00  Vooruit ontvangen giften leden € 25,50 -€ 0,20 € 25,30 

 Nog te ontvangen € 47,01 -€ 47,01 € 0,00  Vooruit ontvangen (overig) € 0,00 € 0,00 € 0,00 

         Algemene reserve € 13.145,86 € 736,30 € 13.882,16 

 Totaal activa € 13.279,86 € 635,60 € 13.915,46  Totaal passiva € 13.279,86 € 635,60 € 13.915,46 
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RESULTAATBEREKENING (verlies/winstrekening) 

Ontvangsten bedrag     Uitgaven bedrag 

         Algemene kosten € 218,08 

 Contributie 2020 € 600,00      Bankkosten € 149,10 

 Giften/leden 2020 € 1.601,85      Kantoorartikelen verbruikt € 0,00 

 Contributie 2019 € 148,00      Ledenadministratie € 82,69 

 Giften/leden 2019 € 203,30      Ledenbijeenkomst € 0,00 

         Verenigingsblad (Koerier) € 386,35 

         Vrijwilligers bijeenkomst € 883,40 

         Website € 97,23 

         winst € 736,30 

 Totaal ontvangsten € 2.553,15      Totaal uitgaven € 2.553,15 

            

 

 

 

 

 

 

Begroting 

 Inkomsten begroting  werkelijk begroting  uitgaven begroting  werkelijk begroting  

  2020 2.020 2.021   2020 2.020 2021 

 Contributie 900  600  750  Algemene kosten 500  218 500 

 Giften 2305           1601  2000  Bankkosten 255  149 250 

Contributie/giften 
2019/20 

                           351 250   Koerier 1050  386 
800 

 
    

 
 Ledenadministratie 150  83 150 

         Ledenbijeenkomst (ALV) 375  
 375 

         Vrijwilligersbijeenkomst 525  883 525 

         Website 100  97 100 

         Resultaat/Reserve 000 736 250 

 Totaal inkomsten 3205  2552 2950   Totaal uitgaven 3205  2552 2950 

                

 
Ter verduidelijking van de Balans en Verlies/Winst rekening: 
 

1. Op de beginbalans staat bij de post: nog te ontvangen € 47,01. Dit bedrag bestond uit nog te 
ontvangen rente over de spaarrekening € 5,01 en achterstallige contributie 2019 € 42,00. Deze 
contributie is in de loop van 2020 ontvangen. Zo’n 24 leden hebben hun contributie over 2019 
niet betaald en zijn geroyeerd. 

2. Daarnaast is er nog een post: Nog te betalen € 90,00 dit betreft een nota van Versa inzake 
zaalhuur 2019. Deze is in 2020 betaald.  

3. De post contributie 2020 in de resultaatrekening is opgebouwd uit: ontvangen € 590,00, vooruit 
ontvangen in 2019 € 18,00 en vooruit ontvangen 2021 € 8,00. 

4. De post giften 2020 is opgebouwd uit: ontvangen € 1601,65 en vooruit ontvangen in 2019  
€ 25,50 en vooruit ontvangen in2021 € 25,30 

5. De post vrijwilligersbijeenkomst beslaat twee jaar, de vrijwilligersbijeenkomst 2019 is gehouden 
in 2020 (nieuwjaarsbijeenkomst) en komt ten laste van 2020. Vanwege corona heeft er geen 
vrijwilligers bijeenkomst in 2020 plaats gevonden, in plaats daarvan hebben de vrijwilligers een 
kerstattentie ontvangen.  
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6. De begroting is voornamelijk gebaseerd op de resultaten 2019. De vereniging heeft geen 
speciale plannen voor 2020 die van invloed kunnen zijn op de begroting 

7. De Koerier is voor € 800,00 op de begroting opgenomen. Op basis van de werkelijke kosten in 
2020 is dit een groot verschil. Dit heeft te maken met dat de Koerier in 2020 slechts een keer is 
uitgebracht. Het streven was dat de Koerier in 2020 twee keer werd uitgebracht en dan in kleur. 
Ondertussen hebben we een andere drukker gevonden die tegen lagere kosten en in mooie 
kwaliteit kan drukken. 

8. De contributie is in 2020 was begroot op € 900 uitgaande van 468 leden à 2,00. Zo’n 100 leden 
hebben hun contributie over 2020 nog niet betaald. Deze leden krijgen alsnog een schriftelijk 
verzoek om deze achterstallige contributie nog te voldoen. Er is hiervoor € 250,00 opgenomen 
in de begroting.  
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