
Toelichting financiële stukken HV Assen e.o. 

De financiële stukken voor de ALV op 17 februari 2021 bestaan uit: 

 

1. Begroting 2021 

2. Balans 2020 (verantwoording aan bureau Amsterdam) 

3. Exploitatierekening 2020 (verantwoording aan bureau Amsterdam)  

4. Verslag kascommissie en aanbevelingen over de financiële administratie 2020 

 

Hieronder volgt een beknopte toelichting op de stukken.  

 

 

Ad.1. Begroting 2021. 

In de begroting is het resultaat van de werkelijke inkomsten en werkelijke uitgaven 2020 

opgenomen. Dat wil zeggen wat daadwerkelijk is uitgegeven en ontvangen. Op grond van 

deze gegevens wordt de begroting 2021 opgesteld. In 2020 zijn de Corona maatregelen van 

invloed geweest op onze financiën en is er weinig uitgegeven en binnengekomen. Dat maakt 

het ook lastig om voor 2021 een goede begroting te maken. Voor 2021 hebben wij 

terughoudend begroot. Een korte toelichting op een aantal posten: 

 

1. De ledenbijdrage is voor dit jaar begroot op € 4500, = (was € 4710, = in 2020) 

2. Viering 75 jaar humanisme. Zal naar schatting € 2600, = gaan kosten. Wij hebben 

onze hoop erop gevestigd dat wij € 1000, = subsidie kunnen krijgen vanuit de 

landelijke vereniging 

3. De subsidieaanvraag voor ons blad De Schakel is door het landelijk bureau in 

Amsterdam afgewezen. Deze subsidie aanvraag was ingediend door Groningen, 

Friesland en Assen gezamenlijk. Wij zijn hierover nog in onderhandeling om te kijken 

wat er mogelijk is. Mogelijke subsidie is niet meegerekend in het totaal plaatje zodat 

wij uitkomen op een tekort op de gehele begroting van € 600, =. 

4. Het vermogen van de afdeling op 01 januari 2021 is € 1722,46. Het verlies is te 

dragen. Wij gaan ervanuit dat wij op enige manier dit tekort met fondsenwerving en/of 

subsidie kunnen wegwerken. 

 

Ad.2. Balans 2020 (ter informatie) 

De balans opgemaakt op 31 december 2020 laat een positief saldo zien. Wij hebben als 

afdeling geen leningen uitstaan of dat we geld lenen van derden. Verder ook geen bezit in de 

vorm van een inventaris of anderszins. 

 

Aan de kant van de activa staat het bedrag dat wij op 31 december hadden. Saldo op de bank 

en de kas. De € 0,62 bank is de rente die we over 2020 hebben ontvangen. 

 

Aan de kant van de passiva ziet u het vermogen staan op 31 december 2019 (€ 517,49) en het 

resultaat op 31 december 2020 (€ 1204,97). Hiermee is de balans in evenwicht. Het vermogen 

van de afdeling op 31 december 2020 is dus € 1722,46 

  



 

Ad.3 Exploitatierekening (ter informatie) 

Dit valt in twee delen uiteen. Dat wat je begroot en dat wat uiteindelijk werkelijk is 

uitgegeven in 2020. 

 

Baten 

De post activiteiten/projecten is de ledenbijdrage aan de activiteiten. Dit is een relatief klein 

bedrag. In verband met de Corona situatie is er weinig georganiseerd. Door de leden is er een 

eigen vrijwilliger bijdrage geweest aan de nieuwjaarsbijeenkomst 2020 van € 156,= en een 

eigen bijdrage aan de activiteit van oktober € 65,=. Dit maakt samen bij deze post € 221,= 

 

Ontvangen bijdragen activiteitenfonds van € 250,= voor de seizonesopening in september 

2020 in Frederiksoord en een tegemoetkoming in de verzendkosten van de Schakel van  

€ 974,65. Bijelklaar opgeteld is dat samen € 1224,65 

 

Contributieaandeel is het geld dat wij krijgen vanuit het landelijk bureau in Amsterdam van 

de leden die bij ons zijn geregistreerd. 

 

Lasten 

Post activiteiten/projecten zijn de kosten die wij daadwerkelijk hebben uitgegeven over 2020 

aan de activiteiten die wel zijn doorgegaan. 

 

Organisatiekosten zijn de kosten voor de Schakel (€ 2262,48) en de bestuurskosten (€ 352,12) 

is samen € 2614,60 

 

Overige lasten zijn o.a. de bankkosten € 154,30 

 

Ad.4. Verslag kascommissie en aanbevelingen over de financiële administratie 2020. 

De aanbevelingen van de kascommissie zullen worden overgenomen. 

 

 

Samenstelling kascommissie 2021: Wim Roeleveld en Marijke Mulder 

Voorsgestelde samenstelling kascommiisie voor 2022: Marijke Mulder en Johan Meiijer, 

reserve lid Wim Roelevoeld.  

 


