
 

 1/3 

 

Jaarrekening 2016 en begroting 2017 

[CONCEPT] 
Aan:  Leden van het Netwerk Land & Water 
Van:  Ronald Loeve (penningmeester) 
Datum:  13 april 2017 
Betreft:  Toelichting op de jaarrekening 2016 en begroting 2017 
 
 
Geachte leden, 

 
Bijgaand treft u de jaarrekening van 2016 en de begroting van 2017 aan. Een aantal 
onderdelen verdient een toelichting. 
 
Saldi rekeningen 
Dit betreft de banksaldi op de ING betaalrekening, ING spaarrekening, ING 
kwartaalspaarrekening en de rekening courant van het Netwerk Land & Water bij de KLV.  

Vanaf 2015 wordt, zoals afgesproken in de ALV 2014, niet meer gewerkt met “boeksaldi (het 
corrigeren van de banksaldi voor eventuele baten en lasten voor een ander boekjaar). Het 
is vanaf nu in één opslag duidelijk wat de financiële situatie is van het netwerk. 
 
Financieel jaaroverzicht 2016 
 In 2016 is het vermogen van het Netwerk Land & Water met €2.110,13 toegenomen, 

terwijl de begroting voor 2016 uitging van afname van het vermogen met €2.200. 
 Oorzaken:  

 In 2016 waren de contributie-inkomsten €835 meer dan begroot.  
 De rente-inkomsten waren €60 minder dan vooraf gedacht. 
 De grootste oorzaak ligt echter in de uitgaven. In 2016 waren de totale 

uitgaven €3.535 minder dan begroot. Dit kan als volgt worden verklaard: 
 Er hebben in 2016, zoals begroot vier activiteiten plaatsgevonden. 

waren voor 2016, echter drie activiteiten waren goedkoper dan gepland. 
Voor de netwerkactiviteit met oud-bestuursleden hadden we €1000 
begroot, maar kunnen geen kosten opvoeren. De activiteit was minder 
groots er zijn wel kosten gemaakt, maar deze zijn niet gedeclareerd. De 
lustrumviering was een groot succes. Er kwamen veel meer mensen dan 
vooraf bedacht, waardoor de kosten uiteindelijk circa €1200 meer waren 
dan begroot. De totale kosten voor de activiteiten waren €430 

goedkoper dan begroot. 
 De totale bestuurskosten waren circa €1.600 lager. We zijn weer te 

zuinig geweest. Er zijn wel kosten (catering) gemaakt voor de ALV, maar 
deze zijn door de cateraar niet doorberekend / gefactureerd. Het 
onderhoud van de website en promotiemateriaal was goedkoper en we 
hebben als bestuur niet genoeg aan teambuilding gedaan, door een keer 

uit eten te gaan. 
 De Folkert Hellinga MSc. Award is in 2016 niet uitgereikt. Hiervoor was 

wel €1.300 begroot, die nu niet is uitgegeven. 
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Financieel jaaroverzicht 2016     
Boeksaldi rekeningen 1-1-2016 31-12-2016 

    euro euro 

  Betaalrekening 220,10 396,53 

  Spaarrekening 160,49 12,27 

  Kwartaal spaarrekening 12.063,48 10.401,62 

  KLV rekening courant 2.569,16 6.312,94 

  Totaal 15.013,23 17.123,36 

  Toename   2.110,13 

    
Staat van inkomsten en uitgaven 2016 Inkomsten Uitgaven 

    euro euro 

Contributie     

  Contributie leden 7.835,00 - 

  Kosten contributie-inning door KLV - 695,49 

Activiteiten    

  Winterlezing+borrel (27-01-2016) 0,00 102,06 

  At The Edge (01-07-2016) 0,00 30,56 

  Oud-bestuur netwerk 0,00 0,00 

  Lustrum (29-11-2016) 0,00 4.185,74 

Scriptieprijs    

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

Bestuur    

  Bestuurskosten - 268,65 

  ALV (01-07-2016) - 30,56 

  Onderhoud website en promotiemateriaal - 337,21 

  Bankkosten - 114,52 

  Rente 39,92 - 

Onvoorzien    

  Onvoorzien (10%) - 0,00 

  Totaal 7.874,92 5.764,79 

  Toename   2.110,13 
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Begroting voor het jaar 2017 
 
 De contributie-inkomsten voor het jaar 2017 blijven gelijk. Zoals voorzien is de financiële 

reserve van NLW prima. De activiteiten blijven voor leden gratis toegankelijk. We 
verwachten een gelijk aantal betalende leden in 2017. Er worden wel meer studentleden 

voorzien. 
 In 2017 zijn drie activiteiten begroot. De kosten van drie van deze activiteiten (studie-

/debat-/netwerkactiviteiten) begroten wij op €250,- per activiteit.  
 In 2017 blijven de begrote kosten voor de Folkert Hellinga MSc Award gelijk aan 2016. 
 In 2017 worden de begrote kosten voor de algemene bestuurskosten circa €400 lager 

dan in de begroting van 2016. 

 De financiële reserve van Netwerk Land en Water zal in 2017 met €2.990 toenemen. 
 

Begroting 2017   

        

    Inkomsten Uitgaven 

    euro euro 

Contributie    

  Contributie leden 7.800   

  Kosten contributie-inning door KLV  700 

Activiteiten    

  3 x studie-/debat-/netwerk activiteiten 0 750 

 Oud-bestuur netwerk    

     

Scriptieprijs    

  Folkert Hellinga MSc Award (inclusief promotie)  1.300 

Bestuur     

  Bestuurskosten  1.000 

  ALV  100 

  Onderhoud website en promotiemateriaal  750 

  Bankkosten  120 

  Rente 10   

Onvoorzien    

  Onvoorzien   100,00 

  Totaal 7.810 4.820 

  Toename   2.990 

 

 
 
 
Gevraagd:  

- Instemmen met de conceptbegroting 

- Gevraagd een nieuw lid voor de kascontrolecommissie 2017 
 
 
Ronald Loeve 
 
Penningmeester Netwerk Land & Water 
 


