Jaarverslag Penningmeester over 2020
Het jaar 2020 zal in ieders herinnering gegrift blijven als het jaar van de Corona‐pandemie. Het jaar
waarin we met zoveel beperkingen en maatregelen hebben moeten leren omgaan, waardoor het
niet mogelijk was om de jaarlijkse ALV voor onze leden te organiseren. Ook onze Contactdag en de
Regio‐dagen moesten “on hold” gezet worden.
In april bereikte ons tot grote schrik het bericht dat Yvo, onze penningmeester, ernstig ziek was en
daardoor zijn werkzaamheden moest neerleggen. (Yvo is inmiddels na intensieve behandelingen
goed aan het herstellen, waar we uiteraard erg blij mee zijn!)
Deze situatie stelde het bestuur voor het probleem om op korte termijn een opvolger te vinden en
ter overbrugging is mij door de voorzitter gevraagd om als “ad interim” penningmeester de lopende
werkzaamheden over te nemen. Deze taak heb ik van harte op mij genomen en inmiddels is er ook
een nieuwe penningmeester aangezocht en ingewerkt.
Per 1 november 2020 heeft Sabrina Mooren de taken v.w.b. boekhouding en ledenadministratie op
zich genomen. Tot aan de ALV van 10 april 2021 zal ik haar steunen bij de noodzakelijke werkzaam‐
heden voor een goede afsluiting van het verenigingsjaar 2020.
Hierbij hoort ook dit verslag, dat ik in overleg met Sabrina ten behoeve van de ALV heb opgemaakt.
Doordat veel zaken zoals vergaderingen, contactdag e.d. geen doorgang konden vinden, is er op dat
gebied minder geld uitgegeven. In de planning stond reeds de geheel vernieuwde website, waarvoor
op de begroting voor 2020 een bedrag is gereserveerd van € 2.250,‐‐. Doordat er wat meer
mogelijkheden zijn ingebouwd binnen de website is het totale bedrag ca. € 1.300,‐‐ hoger
uitgevallen. Het bestuur is van mening dat dit in de huidige situatie een verantwoorde investering is.
Lopende het jaar hebben we vrij veel opzeggingen ontvangen en helaas ook een aantal leden
moeten royeren. Totaal hebben we per 31 december 2020 51 leden uitgeschreven
Daartegenover staat een groot aantal van 65 nieuwe leden. Door diverse omstandigheden zag het
bestuur zich genoodzaakt om een tijdelijke ledenstop in te voeren.
Na een inhaalslag in januari 2021, waarbij de nieuwe aanmeldingen werden beoordeeld en
goedgekeurd, stond het totale aantal actieve leden op 459.
De nieuwe leden zijn op de hoogte gesteld van de ontwikkelingen op het gebied van onze
toelatingseisen. Per 1 januari 2022 zal dit allles zijn beslag vinden in een nieuwe indeling van het
bestaande ledenbestand, waarbij alle huidige leden als “gewoon” lid geregistreerd blijven en op
eigen verzoek vermeld kunnen worden in een andere categorie. De kwaliteitscommissie is
momenteel drukdoende om e.e.a. duidelijk te beschrijven en te communiceren naar de leden.
Mary Waalkens

Balans per 31 december 2020
Debet
Kapitaal
ING Bank
Spaarrekening
Debiteuren
Waarborgsommen
Vraagposten

Credit
28.482,16 *

928,62
32.092,32
250,00
70,00
70,00

Te betalen posten

1.893,98

positief resultaat

2.894,80 *

Totaaltelling

33.340,94

33.340,94

saldi per 31 december 2020
saldo ING rekening
saldo spaarrekening

928,62
32.092,32

voorraad boeken:
voorraad materiaal:

* kapitaal (bezit) per 1-1-2020
geboekt op Reserve
verlies 2019

19.853,95
9.599,36
-971,15

(uit voorgaande jaren)

totaal kapitaal per 31-12-2020

28.482,16

3.136,00
1.368,00

Resultatenrekening 2020
ontvangsten
Begroting 2020
Contributie
Rente ING
verkoop boeken
verkoop materiaal
contactdag
overige activiteiten
betalingsverschil

(baten)
Werkelijk
16.562,00
4.790,32
57,90
0,08

N
V
T

uitgaven

(lasten)

Begroting 2020
Bestuurskosten
vergaderkosten
Reflectie
verzendkosten Reflectie
porti en verzendkosten
drukwerk
reiskosten
materiaal inkoop
website
contactdag
workshops/regiodagen
overige kosten
oninbare contributies
positief resultaat

Totaaltelling

-

21.410,30

Werkelijk
3.521,08
1.571,60
2.928,83
1.210,35
1.113,06
557,81
785,30
1.359,98
3.560,47
31,50
590,70
1.154,82
130,00

N
V
T

2.894,80
-

berekening vanuit Davilex boekhouding:

21.410,30

1725,00+513,40+653,40+629,28

704,30+81,00

393,25+441,47+6,99+212,71+100,40

Toelichting resultatenrekening
uitgaven
Begroting 2020

(lasten)
Werkelijk

Bestuurskosten

3.521,08

vaste vergoedingen, WA-verzekering, opslag archief en
representatiekosten

vergaderkosten

1.571,60

waarvan ca. 850 euro voor ALV, 6x Bestuursvergadering

Reflectie 1xin druk, 3x digitaal

2.928,83

2x druk, 2x digitaal

verzendkosten Reflectie

1.210,35

2x per post (ALV en Kerstnummer)

verzendkosten overig

1.113,06

verzendkosten materiaal, ingekochte postzegels

reiskosten
contactdag
overige kosten

785,30
n.v.t.
1.154,82

incl. BV, ALV en overig
huur accommodatie, lunch en koffie, vergoedingen sprekers
bankkosten, abonnementen, kantoorartikelen/verpakkingsmateriaal,
advertentiekosten (onkruidgids).

Begroting 2021

ontvangsten
Contributie
Rente ING
verkoop materiaal
contactdag
overige activiteiten

Totaaltelling

werkelijk
2020
16.562,00
1.646,71
250,00

begroot
2021
16.000,00
1.500,00
2.500,00
250,00

20.250,00

uitgaven
Bestuurskosten
vergaderkosten
Reflectie
verzendkosten Reflectie
porti en verzendkosten
drukwerk
reiskosten
materiaal inkoop
website
contactdag
workshops/regiodagen
overige kosten

werkelijk
2020
3.521,08
1.571,60
2.928,83
1.210,35
1.113,06
557,81
785,30
1.359,98
3.560,47
31,50
590,70
1.154,82

begroot
2021
3.750,00
1.800,00
2.000,00
1.200,00
1.250,00
750,00
1.500,00
750,00
750,00
5.000,00
750,00
750,00

20.250,00

