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Jaarrekening 2017 en begroting 2018 

[CONCEPT] 
Aan:  Leden van het Netwerk Land & Water 
Van:  Ronald Loeve (penningmeester) 
Datum:  26 april 2018 
Betreft:  Toelichting op de jaarrekening 2017 en begroting 2018 
 
 
Geachte leden, 

 
Bijgaand treft u de jaarrekening van 2017 en de begroting van 2018 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 20171 
 In 2017 is het vermogen van het Netwerk Land & Water met €3.667 toegenomen. De 

begroting voor 2017 ging uit van een toename van het vermogen met €2.990. 
 De oorzaak ligt niet in de inkomsten, die was slechts €175 lager dan begroot, maar 

vooral in de uitgaven. In 2017 waren de totale uitgaven €859 minder dan begroot. De 
kan als volgt worden verklaard: 
 Er hebben in 2017 vier activiteiten plaatsgevonden, één meer dan begroot: drie 

lunchlezingen en een symposium op de KLV conferentie in december 2017. Echter 
de kosten per activiteit waren veel lager dan van te voren bedacht. Totale kosten 

€362 in plaats van de begrote €750. 
 De totale bestuurskosten waren circa €420 lager dan begroot. Dit lag vooral aan 

de begrote kosten voor de nieuwe website. Deze is pas begin 2018 daadwerkelijk 
betaald, na oplevering van de website. 

 De overige uitgaven, zoals de kosten voor de Folkert Hellinga MSc. Award waren 
goed in lijn met de begroting voor 2017. 

 De post onvoorzien van €28,- betreft een nagekomen declaratie voor het lustrum 

dat in 2016 plaatsvond. 
 

 
 
 
 

 
 
  

                                                 
1 Financieel jaaroverzicht 2017 is nog niet goedgekeurd door de kascontrolecommissie. 
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Financieel jaaroverzicht 20172     
Banksaldi rekeningen 1-1-2017 31-12-2017 

  euro euro 

  Betaalrekening 396,53 245,69 

  Spaarrekening 12,27 7.362,45 

  Kwartaal spaarrekening 10.401,62 0,29 

  KLV rekening courant 6.312,94 13.181,78 

  Totaal 17.123,36 20.790,21 

  Toename   3.666,85 

    
Staat van inkomsten en uitgaven 2017 Inkomsten Uitgaven 

    euro euro 

Contributie     

  Contributie leden 7.625,- - 

  Kosten contributie-inning door KLV - 695,04 

Activiteiten    

  Lunchlezingen (3x) 0,00 362,40 

  Workshop en lezing op KLV conferentie 0,00   

      

      

Scriptieprijs    

  Folkert Hellinga MSc Award (inclusief promotie) - 1.325,61 

Bestuur    

  Bestuurskosten - 1.153,09 

  ALV (02-07-2017) - 124,61 

  Onderhoud website en promotiemateriaal - 95,59 

  Bankkosten - 115,54 

  Rente 2,85 - 

Onvoorzien    

  Onvoorzien (10%) - 28,00 

  Totaal 7.627,85 3.961,00 

  Toename   3.666,85 
 

 
 
Gevraagd aan ALV:  

 Akkoord te gaan met advies kascontrolecommissie: geeft decharge aan de 
penningmeester voor het boekjaar 2017. 

 Een nieuw lid voor de kascontrolecommissie 2018. 
 

 
  

                                                 
2 Financieel jaaroverzicht 2017 is nog niet goedgekeurd door de kascontrolecommissie. 
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Begroting voor het jaar 2018 
 
 De contributie-inkomsten voor het jaar 2018 gaan omlaag. De financiële reserve van 

Netwerk Land en Water is hoog en voor 2018 is een contributieverlaging van €5,- 
afgesproken. De activiteiten blijven voor leden gratis toegankelijk. We verwachten een 

gelijk aantal betalende leden in 2018. Er worden wel meer studentleden voorzien. 
 In 2018 zijn drie activiteiten begroot. De kosten van drie van deze activiteiten (studie-

/debat-/netwerkactiviteiten) begroten wij op €200,- per activiteit. 
 In 2018 worden de begrote kosten voor de Folkert Hellinga MSc Award €300,- hoger dan 

in voorgaande jaren. De aan de Folkert Hellinga MSc Award MSc verbonden geldprijs is 
verhoogd, daarnaast willen we meer aan promotie doen. 

 De financiële reserve van Netwerk Land en Water zal in 2018 met circa €1.100 
toenemen. 
 

 
 

Begroting 2018   

        

    Inkomsten Uitgaven 

    euro euro 

Contributie    

  Contributie leden 6.100   

  Kosten contributie-inning door KLV ea zaken  700 

Activiteiten    

  3 x studie-/debat-/netwerk activiteiten 0 600 

      

      

Scriptieprijs    

  Folkert Hellinga MSc Award (inclusief promotie)  1.600 

Bestuur     

  Bestuurskosten  1.200 

  ALV  100 

  Onderhoud website en promotiemateriaal  600 

  Bankkosten  120 

  Rente 0   

Onvoorzien    

  Onvoorzien   100 

  Totaal 6.100 5.020 

  Toename   1.080 

 
 
 

 
 
 

Gevraagd aan ALV:  
 In te stemmen met de conceptbegroting. 
 
 

 
Ronald Loeve 

 
Penningmeester Netwerk Land & Water 
 


