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Toelichting op de jaarrekening 2019 en begroting 2020

Geachte leden,
Hierbij ontvangt u de jaarrekening van 2019 en de begroting van 2020. Kort samengevat:
Het financiële resultaat van 2019 is positief en de planning voor 2020 is om ongeveer een
gelijk aantal activiteiten te plannen, met bijbehorend uitgavenpatroon, waarbij aanwas van
eigen vermogen niet nagestreefd wordt. Een aantal onderdelen verdient een toelichting.
Overdracht penningmeesterschap
Per 14-4-2020 wordt het penningmeesterschap overgedragen door Nick Warmelink aan
Gerlo Borghuis.
Saldi rekeningen
Dit betreft de banksaldi op de Triodos zakenrekening en de rekening courant van het
NetwerkLand&Water bij de KLV. Omdat in 2020 KLV wordt opgeheven is in 2019 het saldo
t/m boekjaar 2018 overgemaakt van de rekening courant naar de Triodos rekening. In 2020
zal het resterende bedrag op de rekening courant worden overgemaakt naar de Triodos
rekening.
Financieel jaaroverzicht 20191

Een deel van de kosten die zijn gemaakt in 2019 zijn in 2020 betaald. Dit is afwijkend
van de reguliere praktijk waarin de kosten van een jaar in datzelfde jaar worden betaald.
Het gaat om de lezing Bangladesh Deltaplan (€220,13). Deze kosten worden
meegenomen in het overzicht van 2020 om de uitgaven per jaar georganiseerd te
houden. Ook zijn er kosten vanuit 2018 in 2019 betaald (€462,59). In onderstaand
financieel overzicht zijn de gemaakte kosten van activiteiten in 2019 opgenomen in de
staat van inkomsten en uitgaven, zodat e.e.a. helder en traceerbaar is.

Het bestuur beoogt om het eigen vermogen niet verder te laten toenemen. Dit wordt
gerealiseerd door activiteiten te organiseren die passen binnen de missie van het
Netwerk. In 2019 heeft het bestuur diverse interessante bijeenkomsten weten te
organiseren. Hierdoor is het eigen vermogen in 2019 met €662,25 afgenomen. De
begroting voor 2019 ging uit van een afname van het vermogen met €1.095.

De uitgaven waren over 2019 in totaal €432,75 minder dan begroot. Hieronder volgt
een toelichting:

Bestuurskosten en kosten voor promotie en website vielen lager uit dan voorzien.

De kosten voor de Folkert Hellinga MSc. Award waren ongeveer als begroot.

In 2019 zijn vijf activiteiten georganiseerd: een nieuwjaarsborrel, een Inspiration
dinner, een excursie naar de Marker Wadden, de Folkert Hellings MSc Award
gecombineerd met ALV en een lezing over het Bangladesh Deltaplan. Dit is één
activiteit minder dan voorzien en dus ook begroot. De kosten zijn iets hoger
uitgevallen dan begroot.

We zijn positief over de manier van werken en de hoeveelheid en type activiteiten. De
formule om te werken met een eigen bijdrage werkt goed: het Inspiration dinner was
snel uitverkocht. Ook is het goed bevallen om bijeenkomsten in combinatie met andere
netwerken te organiseren (NZV, VM, SKOV). We plannen daarom om op dezelfde voet
verder te gaan, waarbij activiteiten die wat meer kosten, niet als problematisch worden
gezien. Omdat we aanwas van eigen vermogen niet nastreven, begroten we voor 2020
meer uitgaven dan inkomsten, die de penningmeester zorgvuldig zal monitoren.

In 2019 is een bijdrage van €1.000 toegezegd voor een haalbaarheidsstudie naar het
Nieuwe Netwerk (zie 2020 begroting)
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Financieel jaaroverzicht 2019 is nog niet goedgekeurd door de kascontrolecommissie.
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Financieel jaaroverzicht 2019
Banksaldi rekeningen

1-1-2019
euro
5.023,04
18.417,84
23.440,88

Triodos Betaalrekening
KLV rekening courant
Totaal
Afname
Staat van inkomsten en uitgaven 2019

Inkomsten
euro

Contributie
Contributie leden
Kosten KLV (incl contributie)
Activiteiten
Nieuwjaarsborrel (30 jan)
Inspiration dinner Kringlooplandbouw (25 apr)
Excursie Marker Wadden (20 sept)
Lezing Bangladesh Deltaplan 2100 (12 dec)
Scriptieprijs
Folkert Hellinga MSc Award (23 mei)
Bestuur
Bestuurskosten
ALV (23-05-2019)(gecombineerd met MSc Award)
Onderhoud website en promotiemateriaal
Bankkosten
Rente
Onvoorzien
Onvoorzien (10%)
Totaal
Afname

Gevraagd aan ALV:

Akkoord te gaan met advies kascontrolecommissie:
penningmeester voor het boekjaar 2019.

Een nieuw lid voor de kascontrolecommissie 2019.

2

31-12-2019
euro
18.946,36
3.589,81
22.536,17
904,712
Uitgaven
euro

4.430,00
-

840,19

-

320,71
1.010,40
390,00
220,13

-

1.618,43

0,00

514,24
0,00
95,59
82,56
0,00

4.430,00

geeft

decharge

5.092,25
662,25

aan

de

De afname in de saldi is niet gelijk aan de afname in het jaaroverzicht van 2019. Dit komt doordat een
enkele kosten die zijn gemaakt in 2018 zijn betaald in 2019 (€462,59). Daarnaast is een deel van de
kosten die zijn gemaakt in 2019 (€220,13, lezing Bangladesh Deltaplan) betaald in 2020. Deze
bedragen verklaren samen het verschil van €242,46 (€462,59-€220,13; €462,59 komt erbij vanuit 2018,
en €220,13 schuift door naar 2020).
.
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Begroting voor het jaar 2020








We verwachten een gelijk aantal betalende leden in 2020. Er worden wel meer
studentleden voorzien. De begrote inkomsten vanuit contributie zijn derhalve gelijk aan
de inkomsten uit contributie in 2019. In 2020 wordt de contributie nog geïnd door KLV.
Voor 2021 moeten we een andere oplossing uitwerken.
Voor 2020 zijn uitgaven voor vier activiteiten begroot (inclusief de Folkert Hellinga MSc
Award). In de begroting is één concrete activiteit benoemd die al geweest is. De hiervoor
verwachten kosten zijn opgenomen in de begroting. De kosten van de drie nader te
bepalen activiteiten (studie-/debat-/netwerkactiviteiten) begroten wij op €1.200,-.
In 2020 zal KLV worden ontbonden. In de begroting van het NLW voor 2020 is een
uitgave van €1000 opgenomen ter ondersteuning van een haalbaarheidsstudie voor een
nieuw netwerk voor professionals in duurzaamheid, voedsel en groen. We verwachten
vanuit NLW hiermee actief samen te werken.
Op basis van deze begroting zal de financiële reserve van Netwerk Land en Water in
2019 met circa €1.400 afnemen.

Begroting 20203 (concept)
Inkomsten
euro
Contributie
Contributie leden
Kosten contributie-inning door KLV e.a. zaken
Activiteiten
2x studie-/debat-/netwerk activiteiten
Voorjaarsborrel RHDHV
Kosten nieuwe netwerk

Uitgaven
euro

4.400
700
0
0

1.200
200

0

1.000

Scriptieprijs
Folkert Hellinga MSc Award

1.500

Bestuur
Bestuurskosten
ALV
Onderhoud website en promotiemateriaal
Bankkosten
Rente
Onvoorzien
Onvoorzien
Totaal
Toename

800
100
100
100
0

4.400

100
5.800
-1.400

Gevraagd aan ALV:

In te stemmen met de conceptbegroting.

Nick Warmelink
Penningmeester NetwerkLand&Water
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Begrote inkomsten en uitgaven zijn inschattingen op basis van eerder behaalde financiële resultaten.
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