Van de penningmeester:

Hoe begin je nou zo’n stukje? Ik ben vaak behoorlijk fantasieloos wat dat betreft, maar goed we zijn
nu onderweg. Voor het eerst heb ik deze keer de jaarcijfers van Cirkel opgemaakt.
Cirkel is een financieel gezonde vereniging, als je enige boekhoudkundige kennis hebt kan je dat ook
afleiden uit de cijfers. Er staat genoeg geld op de bank en de inkomsten en uitgaven zijn redelijk in
evenwicht. De afgelopen jaren was er meestal een (kleine) winst, dit jaar een klein verlies, dat echter
helemaal verklaarbaar is vanwege de kosten die gemaakt zijn om ons 25-jarig jubileum te vieren. De
totale kosten van het jubileum zijn ruim onder de verwachting gebleven.
Vanaf 1 januari 2020 valt Cirkel onder de KOR (Kleine ondernemers regeling). Dit houdt in dat er geen
BTW aangifte meer gedaan hoeft te worden. Een aangename administratieve verlichting voor mij als
penningmeester. Voor de mensen die producten bestellen via de website betekent dit dat geen BTW
meer in rekening gebracht wordt. In het factuurbedrag zit dus geen BTW meer.
Als ik naar 2020 kijk dan verwacht ik dat er dit jaar weer een overschot (winst) zal zijn. Ik hoop echter
dat we flink veel geld uit kunnen geven aan regiodagen of andere leuke activiteiten die vanuit de
leden komen. Mocht je daar ideeën over hebben schroom dan niet om contact op te nemen met
René onze regiocoördinator. De afgelopen maanden zijn er alweer 2 regiodagen geweest met een
hoge opkomst en de hoop is natuurlijk dat dit zich voort zet. Ook als er andere ideeën zijn waarmee
we ons banksaldo kunnen verlagen dan staan we daar als bestuur zeker voor open. Niet omdat we
graag van ons geld af willen (ik ben natuurlijk wel de pennenlikker van de vereniging), maar het doel
is altijd om het geld dat we binnen krijgen, voornamelijk uit contributie, te besteden aan activiteiten
die in algemene zin Usui reiki ten goede komen, en natuurlijk jullie als leden van Cirkel.
Kortom, vanuit financiële hoek goed nieuws.
Mochten er vragen zijn over de cijfers dan hoop ik je op de ALV te ontmoeten om nadere toelichting
te geven.
Met hartelijke groet, Yvo.

