Jaarrekening 2020 en begroting 2021
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Leden van het Netwerk Land & Water
Gerlo Borghuis (penningmeester)
19 April 2021
Toelichting op de jaarrekening 2020 en begroting 2021

Geachte leden,
Hierbij ontvangt u de jaarrekening van 2020 en de begroting van 2021. Kort samengevat:
Het financiële resultaat van 2020 is positief en de planning voor 2021 is om ongeveer een
gelijk aantal activiteiten te plannen, met bijbehorend uitgavenpatroon, waarbij aanwas van
eigen vermogen niet nagestreefd wordt, mits dit mogelijk blijkt onder de geldende corona
maatregelen Een aantal onderdelen verdient een toelichting.
Saldi rekeningen
Dit betreft de banksaldi op de Triodos zakenrekening en de rekening courant van het
NetwerkLand&Water bij de KLV. Omdat KLV wordt opgeheven is in 2019 het saldo t/m
boekjaar 2018 overgemaakt van de rekening courant naar de Triodos rekening. In 2021 zal
het resterende bedrag op de rekening courant worden overgemaakt naar de Triodos
rekening.
Financieel jaaroverzicht 2020
•
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 (€339,50). Deze kosten worden
meegenomen in het overzicht van 2020 om de uitgaven per jaar georganiseerd te
houden. In onderstaand financieel overzicht zijn de gemaakte kosten van activiteiten in
2020 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. Het doel voor 2020 was om het eigen vermogen te laten afnemen. Ondanks
de corona maatregelen is NLW erin geslaagd om enkele succesvolle activiteiten te
organiseren. Echter waren deze (grotendeels) online, en hadden daardoor weinig kosten.
Hierdoor is het eigen vermogen in 2020 toch met €139.43 toegenomen. De begroting
van 2020 ging uit van een afname van €1400.
•
De uitgaven waren over 2020 in totaal €1680 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.
▪
Er hebben minder activiteiten plaatsgevonden dan begroot, door de geldende
corona maatregelen.
▪
De kosten voor georganiseerde activiteiten vielen flink lager uit als begroot, mede
door de online organisatie.
•
Omdat we aanwas van eigen vermogen niet nastreven, begroten we voor 2021 meer
uitgaven dan inkomsten, die de penningmeester zal monitoren.
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Financieel jaaroverzicht 2020
Banksaldi rekeningen

1-1-2020
euro
18.865,69
3.589,81
22.455,50

Triodos Betaalrekening
KLV rekening courant
Totaal
Toename
Staat van inkomsten en uitgaven 2020

Inkomsten
euro

Contributie
Contributie leden
Kosten KLV (incl contributie)
Activiteiten
Voorjaarsborrel
Wur Alumni dag
Lezing Bangladesh Deltaplan 2100
Scriptieprijs
Folkert Hellinga MSc Award
Bestuur
Bestuurskosten
ALV
Onderhoud website en promotiemateriaal
Bankkosten
Rente
Onvoorzien
Onvoorzien (10%)
Bijdrage Nieuwe Netwerk
Totaal
Toename

31-12-2020
euro
15.553,61
7.041,32
22.594,93
139.43
Uitgaven
euro

4.260,00
-

808.49

-

34.17
8.23
339.50

-

1437.94

0,00

255.04
0,00
95,59
141.61
0,00

1000.00
4.120,57
139.43

4.260,00

Gevraagd aan ALV:
•
Akkoord te gaan met advies kascontrolecommissie:
penningmeester voor het boekjaar 2019.
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Begroting voor het jaar 2021
•

•

•
•
•

We verwachten een gelijk aantal betalende leden in 2021. De begrote inkomsten vanuit
contributie zijn derhalve gelijk aan de inkomsten uit contributie in 2020. In 2021 wordt
de contributie nog geïnd door KLV. Voor 2022 moeten we een andere oplossing
uitwerken.
Voor 2020 zijn uitgaven voor drie activiteiten begroot (inclusief de Folkert Hellinga MSc
Award). De kosten van de twee nader te bepalen activiteiten (studie-/debat/netwerkactiviteiten) begroten wij op €1.200,-. Dit is uiteraard onder voorbehoud van
corona maatregelen. Aangezien NLW dit jaar een lustrum jaar heeft zijn er hiervoor
kosten opgenomen, dit betreft een bijdragen vanuit NLW voor lustrum T-shirts. Wat
betreft het lustrum is dit een eerste stap. We verwachten volgend jaar, als de corona
maatregelen het weer toelaten, nog enkele lustrum activiteiten te organiseren.
Voor deelname aan het nieuwe netwerk is dit jaar 500 euro opgenomen in de begroting.
Voor de promotie van de MSc award wil het bestuur graag hoogwaardig promotie
materiaal ontwikkelen, hierdoor is er 100 euro meer opgenomen voor de post
promotiemateriaal, ten opzichte van voorgaande jaren.
Op basis van deze begroting zal de financiële reserve van Netwerk Land en Water in
2021 met circa €1600 afnemen.

Begroting 20211 (concept)
Inkomsten
euro
Contributie
Contributie leden
Kosten contributie-inning door KLV e.a. zaken
Activiteiten
2x studie-/debat-/netwerk activiteiten
Kosten Lustrum
Nieuwe Netwerk

Uitgaven
euro

4260
700
0
0

1.200
700

500

Scriptieprijs
Folkert Hellinga MSc Award

1.500

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

600
0
200
150
0

4260

300
5.850
-1590

Gevraagd aan ALV:
•
In te stemmen met de conceptbegroting.
Gerlo Borghuis
Penningmeester Netwerk Land & Water
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Begrote inkomsten en uitgaven zijn inschattingen op basis van eerder behaalde financiële resultaten.
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