
 

Jaarrekening 2022               
 
Balans 
 
Bezittingen  20221231 20211231 Schulden 20221231 20211231 
Rabobank 

RC 
€ 4.586,75 €  2.838,88 Crediteuren € 1.321,60 €  3.445,40 

Rabobank 
spaarrek 

€ 20.000,00 € 50.000,00 Voorziening 
inhoudelijk werk  

€ 13.199,02 € 15.571,25 

Debiteuren € 2.465,00  Voorziening 
jubileum 50-jaar 

 € 10.000,00 

   Vooruit 
ontvangen 

€ 100,00 €      150,00 

   Algemene 
reserve 

€ 12.431,13 € 23.672,23 

      
Totaal € 27.051,75 € 52.838,88  € 27.051,75 € 52.838,88 

 
 
 
Baten en lasten 2022 
 

Uitgaven Resultaat 2022 Begroting 2022 Resultaat 2021 

Inhoudelijk werk € 0,00 p.m. €  5.000,00 
Verenigingskosten € 5.133,99 €   5.000,00 €  2.247,90 

Publiciteit € 11.161,18 € 12.000,00 €  6.787,78 
(Reservering) 

jubileum 
€ 19.501,61 € 20.000,00 € 10.000,00 

IJsselmeerspel € 0,00 € 10.000,00  
 Verkopen en 

voorraad 
 p.m. € 0,00 

Rente en 
bankkosten 

€ 370,74 €     500,00 €    390,69 

Voordelig saldo   € 2.352,63 
    

Totaal € 36.167,52 € 47.500,00 € 26.779,00 
    
 

Inkomsten 
 Begroting 2022 Resultaat 2021 

Contributies en 
donaties 

€ 24.916,42 € 24.000,00 € 26.779,00 

Fondsenwerving 
IJsselmeerspel 

€ 0,00 € 10.000,00 p.m. 

Opbrengst 
verkopen 

€ 10,00 p.m.  

Nadelig saldo € 11.241,10 € 13.500,00  
    

Totaal € 36.167,52 € 47.500,00 € 26.779,00 
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TOELICHTING BIJ DE JAARREKENING 2022 
 
De verschillende posten van de balans, baten en lasten worden voor zover nodig hieronder 
toegelicht. 
 
Balans: 
 
Debiteuren en crediteuren 
De debiteuren betreffen de afrekening proceskostenvergoeding Enkhuizerzand (€ 1700,-, 
inmiddels ontvangen) en een schuld vanwege teveel betaalde de vrijwillersvergoeding 
webmaster (€ 765,-). Zie ook de toelichting bij publiciteit. De crediteuren betreffen 
onkostenvergoedingen van twee bestuursleden, waarvan de declaraties te laat waren 
ingediend, zodat betaling in 2022 niet meer kon plaatsvinden en de bankkosten over december 
2022. 
 
Voorziening inhoudelijk werk 
In de begroting 2021 is, ook in verband met het jubileum geen bedrag opgenomen ten behoeve 
van inhoudelijk werk en voor samenwerking met andere organisaties en groepen.  
Het verloop van de reservering inhoudelijk werk in 2022 is als volgt: 
Saldo begin 2021         €   15.571,24 
AF: kosten MSNF 2022 (contra expertise en zitting)    -€    6.349,75 
BIJ: proceskostenvergoeding MSNF       €     2.076,10 
BIJ: proceskotestvegoeding Enkhuizerzand      €     1.901,42 
Saldo eind 2022         €   13.199,02 
 
 
Baten en lasten: 
 
Verenigingskosten (bestuur, ALV, ledenadministratie) en bankkosten 
De kosten voor het bestuur, ledenvergadering en dergelijke zijn hoger dan de begroting. 
Begroot € 5.000,- uitgaven 2022 € 5.133,99. Deze overschrijding heeft twee oorzaken: het 
bestuur heeft besloten om de vergoeding per km (eigen vervoer) op te trekken naar € 0,30/km 
en verschillende bestuursleden hebben – na corona - veel bijeenkomsten bezocht. De overige 
kosten, zoals de ALV, contributie-inning en dergelijke weken niet veel af van andere jaren. De 
bankkosten en rente-inkomsten zijn binnen de begroting. Begroot € 500,- en uitgaven 2022 
€ 370,74. 
 
Publiciteit 
De kosten voor publiciteit zijn aanmerkelijk hoger begroot dan voorgaande jaren, ook al omdat 
we vanwege het 50-jarig bestaan een extra uitgebreide IJsselmeerberichten hebben 
uitgegeven. De kosten zijn wel binnen de begroting gebleven. Voor die IJsselmeerberichten zijn 
door de redactie zonder dat vooraf het bestuur daarmee had ingestemd voor twee betaalde 
journalisten ingeschakeld (samen € 1.500). Het bestuur heeft besloten om de nieuwe 
webmaster een vrijwillligersvergoeding uit te betalen. Daarvoor zijn voorschotten uitbetaald. 
Omdat de webmaster veel minder uren besteed heeft aan de website dan verwacht en – 
volgens de fiscale regels – de vrijwiligersvergoeding niet meer mag bedragen dan € 5,- per uur, 
is er een schuld aan de vereniging ontstaan die verrekend zal moeten worden met de 
vrijwilligersvergoeding over 2023 of moet worden terugbetaald aan de vereniging. 
 
Jubileum IJsselmeervereniging 50 jaar 
Voor het jubileum was € 30.000,- uitgetrokken. De kosten voor onder andere publicitaire 
ondersteuning met vlogs, filmpje en het manifest door Stabij en de jubileummiddag op 30 
september 2022, zijn binnen het begrootte bedrag gebleven. De totale kosten € 29.501,16 zijn 
gedekt uit de voorziening van € 10.000,- en voor het overige uit het jaar 2022 (€ 19.501,16). 
 



 

 
 
www.ijsselmeervereniging.nl  -  info@ijsselmeervereniging.nl  -  IBAN:NL57RABO0138365164 -  KvK 40624019 
 

3 

IJsselmeerspel en fondsenwerving Ijsselmeerspel 
In de begroting 2022 is € 10.000 opgenomen als inkomst en evenveel als uitgave vanwege de 
ontwikkeling van het IJsselmeerspel, omdat door de Van Eesteren-Fluck & Van Lohuizen 
Stichting een subsidie is toegezegd van ruim € 9.000,-. In 2022 heeft de afrekening van deze 
subsidie niet plaatsgevonden, terwijl er in 2022 hiervoor geen uitgaven zijn gedaan. 
 
Inkomsten uit contributies en donaties 
De inkomsten uit contributies en donaties (€ 24.916,42) zijn in 2022 hoger dan het begrootte 
bedrag (€ 24.000). Er zijn enkele extra donaties binnen gekomen vanwege het jubileum. 
De vereniging had in 2022 nog 692 betalende leden met een gemiddeld bedrag aan 
contributie/donatie van € 36,-, terwijl de minimumcontributie € 25,- is gebleven. Per 1 januari 
2023 zijn er nog 740 leden, waarvan 59 leden in 2022 hun contributie niet betaald hebben. Er 
zijn in 2022 zeven nieuwe leden bijgekomen. Op 1 januari 2022 waren er nog bijna 800 leden. 
 
Nadelig saldo 
Het nadelige saldo 2022 was begroot op € 13.500,-. Vooral door de hogere inkomsten uit 
donaties en contributies (€ 916,42) en lagere uitgaven dan begroot valt het nadelige saldo 
€ 2.258,90 mee (€ 13.500,- - € 11.241,10). 
 


