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Financieel jaarverslag 2016  

In dit document vindt u de belangrijkste gegevens over de financiën van de vereniging. 

Ten eerste is dat de balans van de vereniging die inzage geeft in de stand van het vermogen van 

de vereniging aan het begin- en aan het eind van het afgelopen jaar. Verder is dat de 

exploitatierekening waaruit blijkt welke inkomsten en uitgaven de vereniging afgelopen jaar 

kende. 

Op de balans is te zien dat we aan het eind van 2016 twee bankrekeningen hadden. De eerste bij 

ING en de tweede bij Triodos. De bedoeling is dat het komende jaar afscheid wordt genomen van 

de bankrekening bij ING. Verder is te zien dat het vermogen van de vereniging dit jaar is 

toegenomen met ca € 2000.  

Op de exploitatierekening is te zien dat vergeleken met de begroting zoals die is opgesteld voor 

2016, de vereniging er grosso modo redelijk in geslaagd is om qua uitgaven in de buurt van de 

begroting te blijven. De tegenvaller zit in het achterblijven van de ontvangen contributie t.o.v. de 

begroting.  

Meerdere kascommissies hebben de afgelopen jaren al geconstateerd dat het als vereniging 

lastig is om een begroting te maken voor de te ontvangen contributie. Afgelopen jaar heeft het 

bestuur daarom de contributie al gestandaardiseerd op € 36,- per jaar en € 12,- voor leden met 

een minimuminkomen. Een ander issue is dat er door de vereniging niet gefactureerd wordt, 

maar dat er de afgelopen jaren alleen gewerkt werd met algemene oproepen aan de leden. Dit 

jaar zijn leden ook meer persoonlijk benaderd met een herinneringsverzoek om te betalen, soms 

gevolgd door een tweede herinnering. Daarmee is uiteindelijk toch nog een paar duizend euro 

ontvangen. Voor komend jaar gaan we dit beleid strakker doorzetten en gaan we leden royeren 

die herhaald geen contributie betalen. 

Ook afgelopen jaar is er weer veel gedoneerd door het bestuur. Dit is vaak noodzakelijk om de 

gemaakte reiskosten van het bestuur te kunnen vergoeden. Ook daar hebben meerdere 

kascommissies al opmerkingen over gemaakt. Tot op heden hebben we nog geen pasklare 

oplossingen hiervoor. 

Er is afgelopen jaar prudent omgegaan met de ingestelde budgetten voor de basisteams. We 

willen dit graag ook in 2017 continueren. 

Ik heb in juli van het afgelopen jaar de functie van penningmeester overgenomen van John van 

de Bosch. Ook komend jaar wil ik me weer inzetten voor de vereniging. 

Voor eventuele vragen over dit jaaroverzicht graag een mail naar 

penningmeester@basisinkomen.nl 

13-04-2017 - Marten Kramer – Penningmeester 
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Balans  2016

Activa
Liquide middelen per 01-01-2016  per 31-12-2016

ING betaalrekening 835,80 891,46

ING spaarrekening 2518,30 232,73

Triodos betaalrekening 0,00 4251,12

Vorderingen

Nog te ontvangen contributie via Mollie 244,00 132,00

Nog te ontvangen rente 14,43 5,01

Vooruitbetaalde Crediteuren 

Totalen 3612,53 5512,32

Passiva Kortlopende schulden

Nog uit te betalen declaraties 522,60 257,50

Nog te betalen Crediteuren 447,40 80,20

Overlopende posten

Vooruitbetaalde contributie  0,00 465,00

Vermogen

Gecorrigeerd vermogen ( berekend) 2642,53 4709,62

Totalen 3612,53 5512,32

Vermogens toename  2067,09
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Exploitatieoverzicht 2016

Inkomsten Begroot
Alle contributie ontvangsten

Nabetaling 2014 220,00

Nabetaling 2015 468,00

Contributie 2016 9442,50

Vooruitbetaalde contributie 2017 465,00

Nog te ontvangen contributie Mollie 132,00

Verrekend met declaratie 12,00

subtotaal 10739,50 15000,00

Donaties

Donaties bestuur 2810,88

Overige donaties 1275,35

Subtotaal 4086,23 2500,00

Bijdragen Jaarcongres Niet gespecificeerd 2831,87 1000,00

Rente inkomsten Te ontvangen over 2016 5,01

Totaal inkomsten 17662,61 18500,00

Uitgaven
Organisatiekosten

Bureaukosten 479,91

ICT kosten  ( website) 471,29

Kosten Mollie betaald 38,23

Kosten Mollie te betalen 1,05

Bankkosten 2016 betaald 123,45

Bankkosten 2016 te betalen 79,15

Reiskosten 2697,27

Verblijfkosten 1242,08

Subtotaal 5132,43 5475,00

Kosten bijeenkomsten

Lustrum congres 4922,83 4500,00

Jaarvergaderingen huur etc 964,01 1175,00

Subtotaal 5886,84

Promotiekosten

Promotiemateriaal 3867,92

Subtotaal 3867,92 4000,00

Activiteiten Basisteams

Basisteam Assen 124,63

Basisteam Nijmegen 118,7

Subtotaal 243,33 240,00

Overloopposten Contributie 2017 al betaald 465,00

Totaal uitgaven 15595,52 15390,00

Exploitatie saldo 2067,09 3110,00


