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Inleiding
Met veel genoegen leg ik de jaarrekening van Student & Starter verenigingsjaar september 2018 t/m
augustus 2019 voor aan het ledencongres (ALV).
Het eerste jaar na de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 staat in het teken van geld reserveren voor
de volgende campagne (2022), ook is er dit jaar meer geld vrijgemaakt ten opzicht van voorgaande jaren
voor (leden)activiteiten ten behoeve van de groei en binding van de vereniging.
Daarnaast is er afgelopen jaar een nieuw boekhoudprogramma in gebruik genomen: Conscribo. In het
bijzonder toegespitst op verenigingen. Hoewel het programma wel een leercurve heeft ten opzichte van
een grote Excelsheet biedt het ook houvast en de noodzakelijke professionalisering.
Vanwege deze implementatie heeft de penningmeester in het begin van het jaar minder aandacht
besteedt aan debiteuren, in de zomerperiode is daar een inhaalslag op gemaakt.
Persoonlijk advies aan de nieuwe penningmeester is om te onderzoeken of we een incassocontract
kunnen afsluiten zodat de vereniging de contributie en deelnemersbijdragen zelf kan incasseren.

Dit jaarverslag is als volgt opgebouwd:
-

De resultatenrekening met alle kosten en opbrengsten op een rij;
De kosten en opbrengsten worden per rekening toegelicht;
Het resultaat, de som van alle inkomsten en uitgaven;
De balans, een overzicht van de passiva en activa van de vereniging.

(Alle bedragen zijn in euro’s)

Vragen kunnen per e-mail of telefonisch aan de penningmeester worden gesteld. En uiteraard
gedurende het eerstvolgende congres.

Resultatenrekening over periode 01-09-2018 - 31-08-2019
Rekening
•

•

Totaal

Uitgaven Inkomsten Resultaat
4000: Kosten
•
4050: Algemene kosten
4051: Kosten: Bestuur
4052: Kosten: Bank/administratie
4053: Kosten: Congressen
4054: Kosten: Webhosting
•
4100: Ledenactiviteiten/commissies
4100: Ledenactiviteiten/commissies
4110: Utrecht Canal Pride
4150: Weekenden
•
4200: Reserveringen
4201: Reservering campagne 2022
4250: Onvoorzien
4300: Incidentele uitgaven

Begroot

8.509,77
100,00
279,73
107,12
72,60

100,00
350,00
100,00
250,00

1.316,47
745,00
0,00

1.750,00
250,00
4.000,00

5.500,00
223,85
165,00

5.500,00
500,00
0,00

8000: Opbrengsten
8050: Contributie
8100: Donatie raadslid 1
8150: Donatie raadslid 2
8200: Overige donaties
•
8250: Ledenactiviteiten/commissies
8260: Utrecht Canal Pride
8270: Weekenden
8300: Incidentele inkomsten

9.514,92
1.775,00
3.619,00
3.600,00

1.600,00
3.600,00
3.600,00

495,00

0,00
4.000,00
0,00

0,00

25,92
8.509,77

9.514,92

1.005,15

Kosten
Bestuur
Een nog aan te schaffen afscheidscadeau voor het bestuur is hier op geboekt. Omdat de uitgave nog
gedaan en gedeclareerd moet worden staat Michiel Bron als crediteur voor dit bedrag op de balans.

Bank/administratie
Omdat de kosten van het nieuwe boekhoud pakket onzeker waren is er aan het begin van het jaar
voorzichtig begroot. Uiteindelijk is voor een relatief goedkoop pakket gekozen.

Webhosting
Een herstructurering van de hosting van onze websites heeft enerzijds tot een kostenreductie geleidt en
anderzijds zijn enkele kosten ten laste van de stichting gekomen. Daarom is hier aanzienlijk minder op
uitgegeven.

Congressen
De eindejaarsbarbecue na het wisselcongres is hier op geboekt, deze viel enkele euro’s duurder uit dan
begroot.

Ledenactiviteiten/commissies
Hieronder vallen de nieuwjaarsborrel, het lustrumgala, maar ook de kosten van enkele commissies zoals
de sollicitatie commissie.
Het bestuur heeft minder geld uitgegeven dan vooraf begroot, het bleek organisatorisch en agenda
technisch niet mogelijk om nóg meer activiteiten te organiseren. Bij de activiteiten die wel hebben
plaatsgevonden is gekozen om niet extra geld uit te geven dan noodzakelijk voor het doel van de
activiteit.
De Utrecht Canal Pride viel in de begroting ook onder deze post maar is voor de boekhouding als aparte
rekening toegevoegd. Oorspronkelijk was 2.000,00 begroot op ledenactiviteiten/commissies waarvan
250,00 voor de UCP.

Utrecht Canal Pride
Er was 250,00 begroot als bijdrage vanuit de vereniging, aanvullend is 495,00 door middel van
deelnemersbijdragen opgehaald. Dat is geboekt onder opbrengsten.

Weekenden
Ledenweekenden zijn financieel buiten de kas van de penningmeester om afgehandeld door de
organiserende commissie. Daarom is hier geen resultaat op geboekt.

Reservering Campagne 2022
Het begrote bedrag is gereserveerd.

Onvoorzien
Er is gedurende het jaar nog 1 onbetaalde factuur uit de campagne naar boven gekomen. Deze bleek
terecht en moest betaald worden.

Incidentele uitgaven
Deze post stond niet op begroting daarom zullen alle boekingen worden toegelicht:
Er zijn 8 contributieverzoeken voor in totaal 140,00 euro als oninbare vorderingen afgeboekt, dit betreft
enkele uit het jaar 2017-2018 en uit het jaar 2018-2019. Het gaat om 5 personen die of in het geheel
niet reageren op meerdere herinneringen, aanmaningen en telefoontjes, of beweren in het verleden al
opgezegd te hebben en daarna niet meer reageren. Deze leden zullen met ingang van het jaar 2019 –
2020 uitgeschreven worden.
Eenmaal heeft iemand dubbele contributie betaald van 25,00 (zie opbrengsten). De terugstorting is als
een incidentele uitgave geboekt.

Opbrengsten
Bijdrage Raadslid
Donatie raadslid 1 valt 19 euro hoger uit dan begroot omdat het raadslid vrijwillig extra gedoneerd
heeft.

Ledencontributie
Meer leden hebben meer dan het absolute minimum aan contributie betaald.

Overige donaties
Er zijn geen overige donaties gedaan.

Incidentele inkomsten
Hierop is de per abuis ontvangen dubbele contributiebetaling geboekt en de ontvangen rentebaten op
de ING spaarrekening.

Resultaat 2018 - 2019
INKOMSTEN
UITGAVEN

GEREALISEERD
9.514,92
8.509,77

RESULTAAT

1.005,15

Het geboekte resultaat van verenigingsjaar september 2018 t/m augustus 2019 is 1.005,15. Op de
balans is dit toegevoegd aan het Eigen Vermogen.

Balans over periode 01-09-2018 - 31-08-2019
Balans Activa (Debet)
Rekening
1000: Bankrekening
1010: Spaarrekening
1300: Debiteuren
1500: Inventaris
Activa: Totaal

Startsaldo
4.467,12
2.499,00
1.116,00
0,00
8.082,12

Eindsaldo
11.836,35
2.499,92
546,00
0,00
14.882,27

Balans Passiva (Credit)
Rekening
Eigen Vermogen
1400: Crediteuren
2000: Kruisposten
3010: Reservering campagne
3020: Reservering uitwisseling
Passiva: Totaal

Startsaldo
83,24
0,00
0,00
5.500,00
2.498,88
8.082,12

Eindsaldo
1.089,31
295,00
0,00
11.000,00
2.498,88
14.882,27

Bankrekening
Op 31 augustus 2019 stond een bedrag van 11.836,35 op de bankrekening.

Spaarrekening
Op 31 augustus 2019 stond een bedrag van 2.499,92 op de spaarrekening.

Debiteuren
Het saldo aan openstaande vorderingen bij debiteuren is gedaald ten opzichte van vorig jaar door een
inhaalslag in de zomer. Daarnaast is met twee specifieke debiteuren (leden) een betalingsregeling
afgesproken, waardoor verwacht wordt dat een bedrag van 421 euro nog dit kalenderjaar wordt
voldaan.

Eigen Vermogen
Het EV is gegroeid met circa 1000 euro, volgend jaar zou er een groter bedrag gereserveerd kunnen
worden voor de campagne 2022.

Crediteuren
We verwachten een factuur van het CDA Utrecht voor één deelnemersplaats op de UCP boot. Koen
Hoogendoorn dient de Facebook reclame tijdens de UIT nog te declareren. Michiel Bron dient het
afscheidscadeau voor zijn bestuur nog te declareren.

Reservering campagne
Zoals begroot is er dit jaar 5.500 gereserveerd voor volgende campagne. In totaal staat er nu 11.000 op
deze reservering.

Reservering uitwisseling
Deze post is op de balans blijven staan, we weten nog steeds niet of de verstrekte subsidie voor de
uitwisseling definitief is. Er is een kleine kans dat dit bedrag terugbetaald dient te worden, en zo niet
dan valt dit bedrag vrij. Het dient dan extra gereserveerd worden voor de volgende campagne (conform
eerdere afspraak op het congres dat we zoveel mogelijk sparen voor de campagne 2022).

Balans over voorgaande periodes (historie)
Ten behoeve van de historie is de oude balans opgenomen zodat de ontwikkeling gedurende de jaren
van de balansposten teruggezocht kan worden. Bedragen in de kolom 31-08-2018 sluiten aan op het
startsaldo van bovenstaande balans.

Balans 2017-2018
Activa
Vaste Activa

31-08-16
0

31-08-17 31-08-18
0

Passiva

0 Eigen vermogen
Reservering
campagne
Reservering
Uitwisseling
Reservering Geen
zetel

Vlottende Activa
Debiteuren
liquide middelen
Spaarrekening

875
5164.75
3193.59

120
4955.96
8264.59

1116
4467.12
2499

Totaal

9233.34

13340.55

8082.12

Vreemd vermogen
Obligaties
Crediteuren

31-08-16

31-08-17 31-08-18

1181.93

1498.08

83.24

5943.59

8943.59

5500

1827.95

2498.88

2498.88

200

400

0

0
79.87

0
0

0
0

9233.34 13340.55

8082.12

