
 
 

 

  

Aan :  Leden 

Van :  bestuur 

DD. :  25 maart 2019 

Betreft :  financiële verantwoording 2018, toelichting 

 

Algemeen 

Hieronder treft u een toelichting aan op de financiële verantwoording over 2018 van onze vereniging. 

De verantwoording bestaat uit het overzicht van uitgaven en inkomsten en de balans. Deze laatste 

wordt op de Algemene Leden Vergadering verstrekt. 

Huisvesting 

Begroot was een uitgave van in totaal € 9.710. De realisatie kwam uit op € 8.355. Een verschil van 

€ 1.355. 

Dit verschil komt deels voor rekening van het onderdeel nutsvoorzieningen. De afrekening van Eneco 

over 2017 resulteerde in een teruggave in 2018 van € 594 en een lager maandelijks voorschot (totaal 

lager voorschot 2018 € 408). De uitgaven voor vorstbeveiliging vielen ca. € 300 lager uit dan was 

voorzien. 

Box 

Er waren uitgaven begroot van in totaal € 3.820 en inkomsten uit boxverhuur en lastikken van € 600. 

Per saldo € 3.220. 

Het totaal aan inkomsten en uitgaven bedraagt € 1.584. De belangrijkste reden van het verschil van 

€ 1.636 tussen begroting en uitgaven is dat er minder (€ 707) is uitgegeven voor de autoambulance 

omdat de hand kon worden gelegd op een goede gebruikte. 

De aanschaf van een fuseepers heeft het hele jaar door de aandacht gehad. Meermalen is 

onderzocht of er een in eigen beheer kon worden ontworpen en gemaakt. Van de kant van Burton 

werden signalen ontvangen dat men bezig was met de productie van dit stuk gereedschap. Tot 

uitgaven voor deze post is het in 2018 uiteindelijk niet gekomen. 

Ook voor de vervanging van lagergereedschap zijn geen uitgaven gedaan. 

Bar 

De barinkopen vielen lager uit, € 427, evenals de opleidingskosten omdat één ipv twee 

leidinggevenden zijn opgeleid, € 478. Tegenover deze lagere uitgaven stonden ook lagere inkomsten, 

€ 532. 



 
 

 

Magazijn 

Zowel de inkoop van onderdelen als de verkoop liggen ca. € 7.000 hoger dan was verwacht. Dit is 

geen weerspiegeling van het beperkter gebruik van de box. Het blijkt moeilijk in te schatten welke 

projecten door de leden ter hand worden genomen. 

Voor automatisering is niets uitgegeven en diverse kosten voor het magazijn waren er nauwelijks. 

Stalling 

Geen opmerkingen. 

Cursussen 

De kosten van de cursussen vielen € 348 hoger uit dan begroot. Dit is een optelsom van allerlei kleine 

uitgaven, met als uitschieter de consumpties tijdens de cursussen, € 290. 

Wat ontbreekt zijn de inkomsten uit verkoop cursusboeken. Besloten is de inkoop en verkoop van 

boeken geheel bij het magazijn onder te brengen. 

Contributies 

Het saldo inkomsten en uitgaven komt vrijwel overeen met de begroting.. 

Publiciteit 

De inkomsten en uitgaven liggen € 2.914 uiteen. De glossy bleek per vereniging € 1.100 goedkoper 

uit te vallen. Van de productie van de badges is het in 2018 niet gekomen (€ 1.000). Verder vielen de 

algemene kosten erg mee. 

Evenementen 

Deze begrotingspost viel € 1.043 gunstiger uit. Operatie Nachtvlucht leverde een positief saldo op. 

Voor de Wielewaalrit en Citromobile waren er nauwelijks kosten. Besloten is de vrijwilligerskosten 

(o.a. barbecue) naar het bestuur over te hevelen. 

Bestuur 

Zoals hierboven al opgemerkt zijn de vrijwilligerskosten overgeheveld naar het bestuur. Dat 

resulteerde op dit onderdeel een extra uitgave van € 777. De uitgaven voor projecten, in dit geval het 

gereed maken voor gebruik van de kleine aanhanger, bleven € 241 achter op de begroting. Daarnaast 

kregen we door de verder gezakte rente op dit punt € 186 minder binnen dan verwacht. 

  



 
 

 

Samenvatting 

Er was een begroting geaccordeerd door de Algemene Ledenvergadering waarin een overschot werd 

verwacht van € 1.575. Het boekjaar is afgesloten met een positief saldo van € 10.491, dus € 8.916 

meer dan was geprognotiseerd. 

De belangrijkste mee-/tegenvallers waren (bedragen vanaf € 250 en afgerond) 

NB: bedragen met een minteken betekenen een lagere uitgaven dan was begroot. 

 Huisvesting: 

a. nutsvoorzieningen -750 

b. vorstbeveiliging -300 

 Box 

a. autoambulance -700 

b. fuseepers en vervangen lager gereedschap -700 

c. diverse kosten -350 

 Bar 

a. opleiding leidinggevende -500 

 Magazijn 

a. Resultaat inkopen en verkopen -900 

b. Diversen materialen en gereedschappen -300 

 Stalling 

a. binnen- en buitenplekken 500 

 Cursussen 

a. Diverse onkosten 350 

 Publiciteit 

a. glossy -1.150 

b. badges -1.000 

c. drukwerk -300 

d. algemene kosten -450 

 Evenementen 

a. vrijwilligerskosten -700   

 Bestuur: 

a. vrijwilligerskosten 800 

b. projecten -250 

 


