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Toelichting op de Jaarrekening 2018 en 2019 en Begroting 2019. 

 

In dit overzicht ziet u de inkomsten en uitgaven over de jaren 2018 en 2019. 

Daarbij valt aan de inkomstenkant van 2019 op dat er meer contributie-inkomsten zijn dan in de 

begroting verwacht en dat de rente-inkomsten op de spaarrekening richting 0% gaan. 

Bij de uitgaven valt op dat de bestuurskosten het afgelopen jaar laag zijn geweest. De gebruikelijke 

gang van zaken is dat het bestuur reiskosten in rekening brengt voor de reizen die ten behoeve van 

de vereniging zijn gemaakt, gerekend als aantal gereden kilometers x € 0,19 enkele reis.  Daarbij 

wordt ervan uitgegaan dat een deel van die reizen ook voor eigen genoegen is, vandaar die enkele 

reis. De reiskosten worden sinds jaar en dag niet aan individuele bestuursleden uitbetaald, maar in 

een virtuele pot gestopt waarvan de bestuursleden met partners een keer per jaar uit eten gaan. 

Gebeurt dat laatste niet, vervalt dat bedrag en gaat het naar het eigen vermogen van de vereniging.  

Het is ook mogelijk om de individuele bestuursleden toch hun reiskostenvergoeding uit te keren, 

maar dat is tot op heden niet gebeurd. Het afgelopen jaar is het bestuur niet uit eten geweest, 

vanwege langdurige ziekte van de voorzitter. De in rekening gebrachte bestuurskosten bestaan 

derhalve alleen uit het bloemetje aan de voorzitter gedurende zijn ziekte en een cadeaubon aan de 

vertrekkende penningmeester als waardering voor zijn inzet voor de vereniging. Voor het aantal 

gereden kilometers enkele reis kon het afgelopen jaar ongeveer € 820 in rekening worden gebracht. 

De uitgaven voor de flyers/upgrade PR is lager uitgevallen dan begroot, omdat het ontwerp is 

gemaakt door een professioneel ontwerper, familielid van een van de bestuursleden, die daar geen 

kosten voor in rekening heeft gebracht. Hij heeft hiervoor een attentie gekregen. Daarnaast heeft de 

vereniging alleen drukkosten hoeven maken. 

Een eenmalige kostenpost bestaat uit de notariskosten ten behoeve van de statutenwijziging. Op de 

vorige ALV heeft het bestuur voorgesteld de statuten aan te passen aan de gebruikelijke gang van 

zaken en daartoe een voorstel aan de leden voorgelegd. Dit voorstel is door de leden aangevuld. De 

notaris heeft naar de juridische kant van de zaak gekeken. Deze ALV wordt de definitieve versie 

voorgelegd. 

Op verzoek van de kascommissie is het resultaat in de jaarrekeningen opgenomen in de balansen en 

bij het eigen vermogen opgeteld. 

Het resultaat in 2018 was € 335,30 omdat er dat jaar geen najaarsuitje/evenement is geweest. Het 

resultaat in 2019 was € 170,31  terwijl het begrote resultaat diep in de min zat, min € 1425. Dit 

verschil is grotendeels terug te voeren op de lagere bestuurskosten en lagere kosten voor de 

flyers/upgrade PR. 

 

Toelichting op de balans 2017, 2018 en 2019 

Voor de leden die daarin geïnteresseerd zijn, is de balans over drie jaar opgenomen. Over 2017 is 

geen beginstand van het eigen vermogen opgenomen en geen resultaat, omdat die niet op die wijze 

zijn gepresenteerd door de toenmalige penningmeester. Over die jaarrekening is decharge verleend, 

dus het voert te ver om nog iets met die cijfers te doen. 

Duidelijk is dat het eigen vermogen over de afgelopen drie jaar is gegroeid doordat een aantal kosten 

niet is gemaakt. In die drie jaar is het bestuur ervan uitgegaan dat het verstandig is een algemene 
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reserve te hebben van € 4000 voor niet voorziene ontwikkelingen. Dit is, gezien de verplichtingen van 

de vereniging, een hoog bedrag. Ook is er een reserve opgenomen voor de aanschaf van een AED. Op 

de vorige ALV is immers besloten dat er een moet komen en dat het bestuur daarvoor in eerste 

instantie een beroep zou doen op de gemeente Rijssen-Holten, en als dat niet zou lukken, zelf een 

AED zou aanschaffen. Bij de jaarwisseling hadden we nog te maken met een afwijzende houding van 

B&W van Rijssen-Holten, inmiddels is het tij gekeerd en daarmee zou die voorziening komen te 

vervallen. Dit komt onder het betreffende agendapunt aan de orde. Als de ALV zich kan vinden in de 

financiële voorstellen van het bestuur, betekent dit dat er naast de algemene reserve nog een eigen 

vermogen is van opgeteld een kleine € 5000. 

 

Toelichting op de Begroting 2020 

In de begroting voor 2020 is uitgegaan van enige fluctuatie in het ledenbestand. 

In de begroting is een lagere post voor secretariaatskosten opgenomen om de eenvoudige reden dat 

er nog een voorraadje postzegels is en de meeste post digitaal gaat. We denken in 2020 weer flyers 

te moeten drukken om actief leden te blijven werven. De bestuurskosten zijn als vanouds weer op 

€ 700 gesteld. Het bestuur is van plan dit jaar wel uit eten te gaan. 

Website/provider en abonnement ledenadministratie zullen de komende jaren terugkerende posten 

zijn, omdat het bestuur daarvoor abonnementen is aangegaan. Dit zijn dus aangegane 

verplichtingen. Bij de ledenadministratie hopen we minder handwerk te hoeven verrichten. 

Ook dit jaar hebben we weer een post voor evenementen opgenomen voor het najaarsuitje. Vorig 

jaar was dat een succes. Deelnemers daaraan betalen een eigen bijdrage van € 5, de rest wordt door 

de vereniging betaald. Dit is natuurlijk een keuze. 

Volgens de begroting behalen we in 2020 een negatief resultaat van min € 385. Dat kan de vereniging 

makkelijk lijden, gezien het eigen vermogen, de algemene reserve en de reserve aanschaf AED, die 

hoogst waarschijnlijk komt te vervallen. 

 

Aanvulling op de financiën in het eerste half jaar van 2020 en doorkijkje naar 

2021 

De toelichting op de Begroting 2020 is voor een groot deel achterhaald. De coronacrisis heeft 

namelijk gevolgen voor de uitgaven in 2020. Zo heeft het bestuur kosten gemaakt om buitenshuis te 

kunnen vergaderen op een coronaveilige manier. Het bestuur heeft onderdak gevonden in een 

zaaltje van De Kandelaar. Daarvan is twee keer gebruik gemaakt. Dat heeft rond de € 60 per keer 

gekost. Daarnaast heeft het bestuur één keer in De Poppe vergaderd en daar de lunch gebruikt in het 

kader van de kennismaking met twee aspirant-bestuursleden, de heren Habers en Feenstra. Dit heeft 

rond de € 175 gekost. De komende bestuursvergaderingen zullen ook weer in De Kandelaar 

plaatsvinden. 

De coronacrisis heeft ook gevolgen voor het voorstel van het bestuur over de statutenwijzigingen. 

Immers, als er geen fysieke ALV mag worden gehouden, moet de besluitvorming anders worden 

ingericht. Dit verbod zal door de wetgever opgelegd moeten worden en overrulet de statuten. Voor 

de besluitvorming is een (standaard) artikel aan de statuten toegevoegd dat de mogelijkheid biedt 
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om op afstand te stemmen. Dit heeft notariskosten met zich meegebracht die niet zijn begroot. Die 

rekening is nog niet binnen. 

De ALV zal minder gaan kosten, omdat er geen lunch wordt gebruikt en de zaalhuur in De Kandelaar 

lager zal zijn dan in De Poppe. Voor deze locatie is gekozen vanwege de ruimte die de zaal biedt. De 

anderhalve meter regel kan daarin gehandhaafd worden. 

Het najaarsuitje is geschrapt in verband met de coronacrisis. Deze was begroot onder evenementen 

op € 500. 

De reservering voor een AED komt te vervallen. Op kosten van de gemeente is een AED geplaatst ten 

behoeve van de mensen die verblijven in het Recreatiegebied De Borkeld. Deze staat bij Casa Familia. 

Dit heeft geen gevolgen voor de begroting, maar wel voor de balans en de reserves van de 

vereniging, die daarmee met € 2500 omhoog gaan. 

Beleidsmatig is er dit jaar tot nu toe minder gebeurd dan het bestuur voor ogen had. Zo zou er op de 

ALV van maart, die niet door kon gaan, een begin worden gemaakt met de discussie over de "Scan 

gebiedsvisie", waarin alle facetten van het gebied in samenhang worden bekeken op problemen, 

effecten, mogelijkheden, doelen en realisatie, om zo de kwaliteit van het gebied te verbeteren. De 

visie kijkt daarmee verder dan het actuele gemeentelijke beleid. Het bestuur verwacht, als dit weer 

wordt opgepakt, hiervoor deskundigheid te moeten inhuren. Gezien de coronamaatregelen, is de 

discussie hierover in de ALV – zoals het bestuur die voor ogen had in groepjes – uitgesteld. 

Vanwege de droogte de afgelopen jaren en de gevolgen voor het bos in ons gebied, heeft het 

bestuur de heer Engbers van Engbersbosbeheer uitgenodigd op de eerstvolgende 

bestuursvergadering om over de vitaliteit van ons bosgebied te praten. Wellicht vloeit daar een 

opdracht uit voort om een inventarisatie te maken van de staat van het groen, zodat de heer Engbers 

de volgende ALV in 2021 daarover een praatje kan houden en de vereniging de leden van informatie 

kan voorzien. 

 

De begroting zoals die in maart is voorgesteld, is op deze ontwikkelingen niet aangepast, omdat het 

niet gebruikelijk is om een begroting halverwege het jaar te herschrijven. In de Jaarrekening 2020 

zullen deze wijzigingen in de uitgaven zichtbaar worden gemaakt. 

Het is aannemelijk dat deze ontwikkelingen effect zullen hebben op de Begroting 2021, maar dat zal 

mede afhankelijk zijn van de ontwikkelingen rond de coronacrisis. In onze vereniging laat de 

begroting een prognose zien van wat er dat jaar aan inkomsten en uitgaven wordt verwacht. Het 

gaat niet om vastgestelde budgetten. 

 

De ALV wordt gevraagd het bestuur decharge te verlenen over het jaar 2019 

en kennis te nemen van de begroting 2020 en de ontwikkelingen daarin. 


