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Inleiding
Hierbij de jaarrekening Student & Starter verenigingsjaar sept-2018 aug-2019.
Na vier jaar lang geld reserveren ten behoeve van de campagne hebben we tijdens de
campagnetijd het geld kunnen uitgeven.
Dit jaarverslag is als volgt opgebouwd:
-

Inkomsten: Alle inkomsten van de vereniging op een rij. Posten die niet verwachten aan
de begroting worden verder toegelicht;
Uitgaven: Alle uitgaven van de vereniging op een rij. Posten die niet verwachten aan de
begroting worden verder toegelicht;
Resultaat: De som van alle inkomsten en uitgaven;
Balans: Overzicht van de passiva en activa van de vereniging.

Inkomsten
Afgerond naar hele getallen.

Bijdragen raadslid
Ledencontributie
Donaties
Ledenweekend
Overige
Vrijvallen campagne
reserve
Vrijvallen ‘geen zetel’
Totaal

Begroot

Gerealiseerd

€ 5100
€ 1300
€ 3200
€ 4000
€ 8944

€ 5081
€ 1610
€ 3935
€ 3385
€ 35
€ 8944

€ 600

€ 400
€ 23390

Bijdrage Raadslid
De afwijking ten opzichte van de begroting is te verklaren door de afgebroken maand in maart
(tot aan de verkiezingen). De nieuwe raadleden hebben gedoneerd vanaf 1 april.

Ledencontributie
We hebben meer leden geworven dan verwacht. Hierdoor zijn de inkomsten hoger.

Ledenweekend
Er is gekozen voor een tweede ledenweekend. Hierdoor zijn de inkomsten (en kosten) twee maal
hoger dan begroot.

Donaties
In campagnetijd is er veel door leden en niet-leden gedoneerd.

Vrijvallen campagne reserve
Het geld dat de afgelopen jaren is gereserveerd voor de campagne valt vrij en is begroot en
gebruikt als campagnegeld.

Vrijvallen Geen zetel
Dit bedrag is 200 euro minder dan begroot doordat we dit jaar geen geld ervoor hebben
gereserveerd.

Uitgaven
Afgerond naar hele getallen.
Begroot

Gerealiseerd

Bestuurskosten en
vergaderingen
Ledencongressen
Bankkosten
Webhostingkosten
Ledenactiviteiten
Ledenweekend
Campagne

€ 100

€ 217

€ 100
€ 300
€ 250
€ 1000
€ 4000
€ 10000

€ 84
€ 152
€ 274
€ 1481
€ 3862
€ 12965

Reserveren campagne maart
2022
Standaard ‘geen zetel’

€ 6500

€ 5500

€ 200

€0

Onvoorzien

€ 1500

€ 175

Afschrijven debiteuren

-

€ 95

Totaal

€ 23950

€ 24805

Bestuurskosten en vergadering
Voornamelijk cadeaus voor oud bestuurders zorgen voor een overschrijding van het begrote
bedrag.

Ledenactiviteiten
Verschillende activiteiten rondom de campagne (bijvoorbeeld de verkiezingsavond) zijn geboekt
op het ‘ledenactiviteiten’ potje. Hierdoor valt deze hoger uit dan begroot.

Campagne
Voor de campagne is 3000 euro meer uit gegeven dan begroot. Bijna alle donaties zijn
uitgegeven voor de campagne (en daarvoor ook gedoneerd).

Afschrijven debiteuren
Er worden debiteuren afgeschreven waarvan verwacht wordt geen betaling meer te ontvangen.

Reservering Campagne 2022
Er kan 1000 euro minder gereserveerd worden dan begroot. Dit komt doordat er nieuwe
campagne uitgaven aan het licht kwamen nadat de herziene begroting was ingediend.

Resultaat
Afgerond naar hele getallen.
Inkomsten
Uitgaven

Gerealiseerd
€ 23390
€ 24805

Resultaat

€ 1415

Het geboekte resultaat van verenigingsjaar sept 2017 – aug 2018 is afgerond negatief €1415,-

Balans
Balans 20172018

Activa

31-0816

31-0817

0

0

Vaste Activa

Vlottende
Activa
Debiteuren
liquide
middelen
Spaarrekening

875

120

5164.75
3193.59

4955.96
8264.59

Totaal

9233.34 13340.55

31-0818 Passiva
0 Eigen vermogen
Reservering
campagne
Reservering
Uitwisseling
Reservering Geen
zetel

Vreemd
vermogen
1116 Obligaties
4467.12 Crediteuren
2499
8082.12

31-0816

31-08-17

31-0818

1181.93

1498.08

83.24

5943.59

8943.59

5500

1827.95

2498.88 2498.88

200

400

0

0

0

0

79.87

0

0

9233.34 13340.55

8082.12

Liquide middelen + Spaarrekening
De som van “liquide middelen (17-18)” en “spaarrekening (17-18)” is het bedrag dat de
vereniging op 31-08-2018 23:59 op de rekening had staan.

Debiteuren
De debiteurenpost is weer aanzienlijk gegroeid. De volgende posten stonden nog open op 31-082018:
Contributie 2016-2017: €25
Contributie: €230
Ledenweekend: 1 €195
Ledenweekend: 2 €360
Raadsbijdrage: €281

Verrekening resultaat verenigingsjaar 2017-2018
Het resultaat van verenigingsjaar 2017-2018 wordt verrekend met het eigen vermogen. Hierdoor
daalt ons eigen vermogen naar 83 euro.

