
 

 

Jaarrekeningen 2020 en 2021, Begroting 2022               

 
 
Balans 

Bezittingen  20211231 20201231 20191231 Schulden 20211231 20201231 20191231 
Rabobank 

RC 
€  2.838,88 € 5.994,92 €   2.642,15 Crediteuren €  3.445,40 €   5.362,41 €     162,51 

Rabobank 
spaarrek 

€ 50.000,00 € 45.000,00 € 33.000,00     

Debiteuren    Voorz. 
inhoudelijk 

werk 

€ 15.571,25 € 24.057,91 € 19.215,51 

    Voorz. 50-
jaar 

€ 10.000,00   

Voorraad    Vooruit 
ontvangen 

€      150,00 €     255,00 €      310,00 

    Algemene 
reserve 

€ 23.672,23 € 21.319,60 € 15.954,49 

Totaal € 52.838,88 €    50.994,92 € 35.642,15  € 52.838,88 € 50.994,92 € 35.642,15 
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Baten/lasten 2020 en 2021 Begroting 2022 

Uitgaven Begroting 2022 Resultaat 2021 Begroting 2021 Resultaat 2020 

Inhoudelijk werk p.m. €  5.000,00 €    5.000,00 €   10.000,00 
Verenigingskosten €   5.000,00 €  2.247,90 €    5.000,00 €     4.658,45 

Publiciteit € 12.000,00 €  6.787,78 €    9.000,00 €     5.674,35 
(Reservering) 

jubileum 
€ 20.000,00 € 10.000,00 €  10.000,00  

IJsselmeerspel € 10.000,00    
 Verkopen en 

voorraad 
p.m. 0,00   

Rente en 
bankkosten 

€     500,00 €    390,69 €        500,00 €       365,83 

Voordelig saldo  € 2.352,63  €    5.365,47 
Totaal € 47.500,00 € 26.779,00 €   25.000,00 €  26.064,10 

     
 

Inkomsten 
Begroting 2022 Resultaat 2021 Begroting 2021 Resultaat 2021 

Contributies en 
donaties 

€ 24.000,00 € 26.779,00 €   25.000,00 €  26.054,10 

Fondsenwerving 
IJsselmeerspel/jubi

leum 

€ 10.000,00 p.m. p.m.  

Opbrengst 
verkopen 

p.m.  p.m. €         10,00 

Nadelig saldo € 13.500,00 €          0,00 €   4.500,00  
Totaal € 47.500,00 € 26.779,00 €   25.000,00 €  26.064,10 
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TOELICHTING BIJ DE JAARREKENINGEN 2021 
 
De verschillende posten van de staat van baten en lasten en de balans worden hieronder toegelicht. 
 
Verenigingskosten (bestuur, ALV, ledenadministratie) en bankkosten 
De kosten voor het bestuur, ledenvergadering en dergelijke zijn lager dan de begroting. Begroot € 5.000,- uitgaven 2021 € 2.247,90. In 2021 waren 
de bestuurskosten zeer laag als gevolg van de het virus sars-cov-2. Slechts éénmaal kon fysiek vergaderd worden. De bankkosten en rente-
inkomsten zijn ook binnen de begroting. Begroot € 500,- en uitgaven 2021 € 360,69. 
Communicatie 
Ook de kosten voor communicatie (€ 6.787,78) vallen lager uit dan begroot (€ 9.000,-). 
 
Inhoudelijk werk 
In de begroting 2021 is een bedrag opgenomen van € 5.000,- ten behoeve van inhoudelijk werk en voor samenwerking met andere organisaties en 
groepen.  
Het verloop van de reservering inhoudelijk werk in 2021 is als volgt: 
Saldo begin 2021    €   24.057,91 
Bij: storting 2021    €     5.000,00 
AF: kosten MSNF 2021 (contra expertise) €   13.486,67- 
Saldo eind 2021    €   15.571,24 
 
Inkomsten uit contributies en donaties 
De inkomsten uit contributies en donaties zijn in 2021 hoger dan het begrootte bedrag. Er zijn enkele grote donaties binnen gekomen. 
Door de hogere contributieontvangsten en de lagere kosten, mede door de sars-cov-2 maatregelen is er in plaats van een negatief saldo, zoals 
begroot, in 2021 een positief saldo. Dit saldo is toegevoegd aan de algemene reserve. 
 
TOELICHTING BIJ DE BEGROTING 2022 
De posten verenigingskosten, bankkosten en rente behoeven geen toelichting. 
Publiciteit is hoger begroot ook al omdat we in 2022 meer publicitaire activiteiten rond het jubileum willen realiseren. De IJsselmeerberichten zal in 
september 2022 verschijnen, mede als ondersteuning van de jubileumviering op 30 september 2022. 
In 2022 vieren we op 30 september het jubileum met een vooruitblik naar 2072. Hiervoor schakelen we een bureau in dat ons niet alleen inhoudelijk 
maar ook publicitair begeleidt. Daarnaast zijn er ook kosten voor de dag zelf (spreker(s), ruimte en dergelijke). De kosten dekken we uit de 
reservering (€ 10.000) en de begroting 2022 (€ 20.000,-), totaal dus € 30.000,-.  
Op de jubileum-dag presenteren we ook het IJsselmeerspel. Voor (een deel van) de ontwikkeling is subsidie ontvangen. 
Het negatieve saldo 2022 (€ 13.500,-) dekken we uit de algemene reserve. Die ruimte is er. Het bestuur acht een reserve van € 10.000,- voldoende. 
Na aftrek van het nadelige saldo 2022 is de reserve meer dan dat bedrag. 


