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[CONCEPT] Jaarrekening 2013 en begroting 

2014 
Aan:  Leden van het Netwerk Land & Water 

Van:  Rob Ruijtenberg (penningmeester) 
Datum:  14 april 2014 
Betreft:  Toelichting op de jaarrekening 2013 en begroting 2014 
 

 
Geachte leden, 
 

Bijgaand treft u de jaarrekening van 2013 en de begroting van 2014 aan. Een aantal 
onderdelen verdient een toelichting. 

 
Saldi rekeningen 
Dit betreft de saldi op de ING betaalrekening, ING spaarrekening en de rekening van het 
Netwerk Land & Water bij de KLV. De rekeningsaldi zijn voor baten en lasten voor de 
boekjaren 2012 en 2014 gecorrigeerd. 

 
Financieel jaaroverzicht 2013 
 In 2013 is het vermogen van het Netwerk Land & Water met € 1161,00 toegenomen, 

terwijl de begroting voor 2013 uitging van een saldo van ‘0€’,-.  
 Oorzaken:  

 In 2013 waren de totale inkomsten circa € 256,-- minder dan begroot.  
 De contributie-inkomsten waren €282,50,- minder dan begroot;  

 De entree-inkomsten bij de activiteiten waren ca. gelijk aan begroot. Er 
was echter wel een extra activiteit (5 i.p.v. 4 + een ALV. De uitgaven 
waren ca. € 140 hoger dan begroot.  

 De ALV van april 2013 was in de begroting als aparte post opgenomen. In 

de kosten is deze opgenomen onder de activiteit ‘Valkenburg’. 
 Het onderhoud voor de website is ca. € 800,- minder dan begroot. Het plan 

was om in 2013 een nieuwe website te laten maken, dit is op het eind van 
2013 begin 2014 gebeurd. Deze post drukt op de begroting van 2014. 

 Er is een post onvoorzien opgenomen. Afgeboekt is ca.  € 43. Dit om de 
balans sluitend te krijgen. De onvolkomenheid kan ik niet achterhalen 

 
 
 

De jaarrekening 2014 is op 8 en 9 april 2014 goedgekeurd door de kascontrolecommissie 
bestaande uit Hugo Vernhout en Livina Tummers. 
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Financieel jaaroverzicht 2013 
  Boeksaldi rekeningen 1-1-2013 31-12-2013 

    euro euro 

  Betaalrekening 5.917,07 1.016,92 

  Spaarrekening 6.417,82 11.201,20 

  KLV rekening courant -933,27 344,50 

  Totaal 11.401,62 12.562,62 

  Toename   1.161,00 

  

    

Staat van inkomsten en uitgaven 2013 Inkomsten Uitgaven 

    euro euro 

Contributie     

  Contributie leden 5.717,50 0,00 

  Kosten contributie-inning door KLV 0,00 775,20 

Activiteiten     

  Winterlezing+borrel (31-01-2013) 0,00 45,38 

  Watermedewerker vd toekomst (07-03-2013) 935,00 855,39 

  Vliegveld Valkenburg, ALV(19-4-13) 367,50 939,31 

  Dunea (05-07-2013) 305,00 870,83 

  Vliegveld Soesterberg 06-09-2013) 405,00 387,81 

  Grond voor Discussie (31-10-2013) 0,00 347,29 

  

 

    

Scriptieprijs     

  Folkert Hellinga MSc Award (inclusief promotie) 0,00 1.088,95 

Bestuur     

  Bestuurskosten 0,00 1.159,42 

  ALV (19-04-2013) 0,00 0,00 

  Onderhoud website en promotiemateriaal 0,00 95,59 

  Bankkosten 0,00 78,95 

  Rente 118,72 0,00 

Onvoorzien     

  Onvoorzien (10%)   43,60 

  Totaal 7.848,72 6.687,72 

  Toename   1.161,00 

     

Beste Rob, 
 
Ik heb de zaak nog een keer bekeken en volgens mij is het prima in orde. Wat mij betreft is 
decharge dan ook op zijn plaats. 
 
Livina heeft helaas niet gereageerd op mijn mail m.b.t. onderling overleg. Zonder reactie op 
deze mail kun je cq. moet je er denk ik van uit gaan dat ze het met mijn conclusie eens is. 
 
Hoewel waarschijnlijk niet horend bij onze taak als kascommissie heb ik nog wel een vraag 
cq. opmerking over de begroting 2014. Ik vind het namelijk wat tegenstrijdig dat i.v.m. de 
grote reserves aan de ene kant voorgesteld wordt activiteiten goedkoper/gratis te maken 
voor leden en dat aan de andere kant voorgesteld wordt de contributie te verhogen. Het 
afspreken van een norm voor hoe groot de reserve is die je wilt hebben zoals in de 
toelichting van de begroting staat vind ik wel een goede zaak. 
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Aangezien ik volgend jaar nog een keer in de kascommissie zit stel ik voor dan wel gewoon 
een keer vooraf bij elkaar te komen als commissie en penningmeester. 
 
Groet Hugo Vernhout 
 
 

dag allen, het is inderdaad even een flinke puzzel (ook met de handleiding; wel fijn dat we die 
ingesteld hebben. anders is het voor een nieuwkomer in verenigingsfinacieen niet te doen), 
en ik deel de conclusie van Hugo dat het er goed uitziet. decharge (voor beide 
penningmeesters dan?) dus ook van mij. Fijn dat je je oplossing met de post onvoorzien ook 
gewoon zo in de jaarrekening hebt gezet. 
ben ook met wat human interrest door de lijsten (wie was er wanneer) gegaan, dat wordt een 
stuk overzichtelijker als er geen bijdrage per bijeenkomst van de leden meer gevraagd wordt. 
En het voelde ook altijd wat vreemd om als organistor van een bijeenkomst ook nog je 
bijdrage te moeten doen; dat zijn we dan ook kwijt. 
  
We hebben ervaring met een bijeenkomst waar we ineens een flinke greep in de reserves 
gedaan hebben: in het watermuseum in Arnhem, met de lezing van Kees Veerman. Hij kon 
de locatie niet vinden (zijn chauffeur had een dag vrijaf), at van woede daarover zijn 
schoenen bijna op, en wij schonken gratis bier aan de wachtende (vanwege zijn lezing 
behoorlijk grote) groep belangstellenden. Ook dat zijn we redelijk snel weer teboven 
gekomen. 
  
Eerder speelde het argument dat een hogere contributie ons als club interessanter zou 
maken (hoe serieus neem je iets wat maar een paar euro kost heette het toen); dat lees ik nu 
niet terug.  
Ook ik ben er niet op de ALV op 9 mei.  
Tot later elders! 
Livina 
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Begroting voor het jaar 2014 

 
Inzicht in 2013 
Zie Boven. Het vermogen van de het Netwerk Land en Water was eind 2013 ruim 12.000 

euro.  
 
Begroting voor het jaar 2014 
 De contributie-inkomsten voor het jaar 2013 zijn gebaseerd op de contributie-

inkomsten voor het jaar 2012. 
 In 2014 zijn vijf activiteiten (studie-/debat-/netwerkactiviteiten) begroot. In 

voorgaande jaren werd voor deelname aan een activiteit  inkomsten gegenereerd door 

deelname kosten in rekening te brengen. Vanuit het netwerk willen we enerzijds aan 
een grotere opkomst werken en anderzijds vinden we als bestuur dat de reserve te 
groot is. Vandaar dat we de activiteiten na goedkeuring, door de ALV van mei, gratis 
toegankelijk willen maken voor leden. Dit betekent nog voor 2 bijeenkomsten 
inkomsten via deelname bijdragen 

 Uitgangspunt is dat kosten van een activiteit zo laag mogelijk gehouden worden. Per 

activiteit worden de kosten op 750 € ingeschat.   
 Om de kosten, in de toekomst, te dekken wordt een contributieverhoging voorgesteld 

miv 2015 van 10 € 
 Voor de kosten van KLV was in vorige begrotingen 800 € opgenomen. Deze zijn bijna 

2x zo hoog als geraamd. De  inning van de contributie kosten, de uren, de porto e.a. 
werkzaamheden van KLV voor NLW zijn dan meegenomen  

 In 2013 is er een forst bedrag (€1000,-) gereserveerd voor het aanpassen en 

verbeteren van de website. Dit bedrag stond ook in 2013 al gereserveerd op de 
begroting, maar is in dat jaar niet aangesproken. Website is ondertussen gereed (en 
betaald). 

 In 2014 zijn de begrote bestuurskosten op gelijke hoogte gehouden als in 2013.Dit 
mede door de wisselingen  (afscheid van 3 leden) in het bestuur en het op gepaste 
wijze afscheid nemen onder dankzegging tijdens een passend diner en met cadeau. 
 

 

 

Begroting 2014 
      Inkomsten Uitgaven 

    euro euro 

Contributie     

  Contributie leden 5.700,-   

  Kosten contributie-inning door KLV ea zaken 

 

1500,- 

Activiteiten 

 

  

  5 x studie-/debat-/netwerk activiteiten 800,- 3750,- 

Scriptieprijs 

 

  

  Folkert Hellinga MSc Award (inclusief promotie) 

 

1.100,- 

Bestuur 

 

  

  Bestuurskosten 

 

1.100,- 

  ALV 

 

350,- 

  Onderhoud website en promotiemateriaal 

 

1000,- 

  Rente 100,-   

Onvoorzien 

 

  

  Onvoorzien   100,-- 

  Totaal 6.600,- 8.900,- 

  Toename   -2.300,- 
 
 
 
Vermogen 
In 2014 zal het eigen vermogen met  € 2200 afnemen als gevolg van het aanspreken van 

de reserves. Het Netwerk Land & Water streeft naar een vermogen van maximaal één à 
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anderhalf keer de jaaromzet, met een minimum van € 5000,-. Het minimum vermogen is 

ingegeven om onverwachte financiële tegenslagen te kunnen blijven opvangen.  
 
 

Gevraagd aan bestuur NLW:  
- Instemmen met de conceptbegroting  
- Instemmen met het verhogen van de contributie van € 10,- p/j en daar aan 

gekoppeld het gratis toegankelijk maken van de activiteiten door de leden. Aan 
niet-leden die willen deelnemen aan een activiteit zal een bijdrage van € 30 
gevraagd worden. Een lidmaatschap van NLW is dan aantrekkelijker. 

- Gevraagd een nieuw lid, naast Hugo Vernhout, voor de kascontrolecommissie 

 
Rob Ruijtenberg 
Penningmeester Netwerk Land & Water 
 


