Aan: Algemene ledenvergadering IJsselmeervereniging
Van: bestuur IJsselmeervereniging
Onderwerp: Jaarrekening 2015
Datum: 20160224
1. Jaarrekening 2015
Het bestuur biedt u hierbij de jaarrekening 2015 aan. Deze jaarrekening bestaat
uit een winst- en verliesrekening 2015 en de balansen per 1 januari en 31
december 2015. Zoals u ziet heeft de vereniging in 2015 een verlies geleden van
€ 3.693,82. Het bestuur stelt voor om dit verlies ten laste te brengen van de
algemene reserve. De oorzaken van dit verlies en een aantal andere zaken
betreffende deze jaarrekening worden hieronder toegelicht.
2. Balansopstelling
De balansen geven aanleiding tot het volgende
1. Het bestuur heeft geconstateerd, dat een tweetal posten, namelijk een gift
van de Muider Hardzeildagen van € 2.000,- en een gift van eenzelfde
bedrag van Martin Bierman met als bestemming de uitgave van het boek
‘Omzien naar onze binnenzee’ als aparte voorzieningen (dus los van de
algemene reserve) op de balans per 1 januari 2015 thuis horen.
2. Boek omzien naar onze binnenzee (boek Marten Bierman)
De uitgave van het boek Omzien naar onze binnenzee is financieel een
grote teleurstelling. De kosten hebben € 3.518,58 bedragen. Daar staat
tegenover, dat Marten Bierman de vereniging een bedrag van € 2.000,geschonken heeft ten behoeve van de realisatie van dit boek.
Veel opbrengst is niet meer te verwachten. Realistisch moet dan het verlies
genomen worden. Dit verlies van € is ten laste van de winst- en
verliesrekening 2015 gebracht.
3. Voorraad
Op de balans ultimo 2014 staatnog een voorraad ter hoogte van € 700,-.
Afgezien van wat mutaties in 2015 is geconstateerd, dat te hoog geraamd
is. Alleen zaken waar nog een verkoopopbrengst is te realiseren dienen als
voorraad op de balans opgenomen te worden. Het verschil (€ ) is ook ten
laste van de winst- en verliesrekenign gebracht.
3. Inkomsten
De inkomsten uit contributies en donaties zijn uiteindelijk ietsje hoger uitgekomen
dan begroot. Er is in de jaarrekening geen onderscheid meer gemaakt tussen
contributies en donaties, omdat de meeste donaties ontstaan door hogere
bijdragen van leden. Het onderscheid is dan kunstmatig en voegt niets toe.
De gemiddelde bijdrage van leden bedraagt iets meer dan € 30,- (minimum 2015:
€ 21,50).
4. Kostenoverschrijdingen
Op een aantal posten is de begroting – soms fors - overschreden.
1. Bestuurskosten en ledenadministratie
In de praktijk blijken de bestuurskosten en kosten voor de leden
administratie moeizaam te scheiden. Deze posten zijn dan ook
samengevoegd.
De overschrijding op deze post is een gevolg van een grotere activiteit van
bestuursleden en vrijwilligers, waardoor vooral meer reiskosten zijn
vergoed.
2. Rente en bankkosten
Rente- en bankkosten zijn niet begroot voor 2015. Door de gedaalde rente

3.

en door een wijziging in de tariefstructuur bij de Rabobank voor
verenigingen zijn de kosten veel hoger dan de rentebaten.
Communicatie
Door de sterke stijgingen van de portikosten ien de uitgave van dikkkere
IJsselmeerberichten is de post coummnicatie enigszins overschreden.

5. Voorziening proccedure windpark Fryslan
Het bestuur stelt de ALV voor om € 2.500,- te reserveren voor de procedure
tegen het Windpark Fryslan (vooral ten behoeve van een contra-expertise) en dit
als zodanig op de balans op te nemen.

IJsselmeervereniging jaarrekening 2015
Balans
Activa
Liquide middelen (Rabobank)
Voorraad
Debiteuren
Totaal
Passiva
Voorziening Muider Hardzeildagen
Voorziening Omzien naar onze binnenzee
Voorziening procedure Windpark Fryslan
Vooruitontvangen betalingen
Algemene reserve
Totaal

1 jan 2015

31 dec 2015

18.953,58
700,00
175,93
19.829,51

15.376,31
178,00
57,12
15.611,43

2.000,00
2.000,00

1.905,74

15.829,51
19.829,51

2.500,00
450,00
9.635,69
15.611,43

Begroot

Realisatie

31.000,00

31.342,45
3.693,82
35.036,27

Winst- en verliesrekening 2015
Inkomsten
Contributies en donaties
Verlies
Totaal
Uitgaven
Bijdrage Stg Het Blauwe Hart
Bestuur, ALV, ledenadmin.
Publiciteit (IJB, website)
Afwaardering voorraad/verlies boek
Rente en bankkosten
Totaal

31.000,00
15.800,00
4.500,00
10.700,00
31.000,00

15.880,00
5.251,92
11.368,95
2.168,11
367,29
35.036,27

