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Financieel jaarverslag 2017  

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 2017 nog twee bankrekeningen hadden. De eerste bij 

ING en de tweede bij Triodos. De bedoeling was dat in 2017 afscheid werd genomen van de rekening 

bij ING. Dat staat nu gepland voor Q1 van 2018. Verder is te zien dat het vermogen van de vereniging 

dit jaar is toegenomen met ruim € 600,-. 

Op de exploitatierekening is te zien dat vergeleken met de begroting zoals die is opgesteld voor 2017, 

de vereniging er niet op alle onderdelen in geslaagd is om qua uitgaven binnen de begroting te 

blijven. De overschrijding in de promotiekosten komt door het maken van een film voor af gaande 

aan de Tweede Kamer verkiezingen. De kosten voor het maken van een rekenmodel zijn als 

bureaukosten opgevoerd maar gingen de (sub)reservering voor het onderdeel website ver te boven. 

Omdat er op andere begrotingsonderdelen geld over is gebleven bleef het totaal bedrag van de 

uitgaven wel binnen de begroting. 

Om afgelopen jaar weer voldoende contributie te ontvangen als vereniging werd er door de 

penningmeester gewerkt werd met gerichte oproepen aan de leden. Bovendien zijn leden persoonlijk 

benaderd met een herinneringsverzoek om te betalen, soms gevolgd door een tweede herinnering. 

Over mogelijke facturering voor de contributie wordt in 2018 een besluit genomen. Dit hangt samen 

met de ontwikkeling van extra functionaliteit bij de gewenste website vernieuwing. 

Het afgelopen jaar lijkt er weinig gedoneerd te zijn door het bestuur vergeleken met andere jaren. 

Dit komt doordat het bestuur minder uitgaven declareerde. Daarmee is het beeld van de werkelijke 

bestuurskosten wat vertekend. Voor komend jaar heeft het bestuur zich voorgenomen om daar weer 

scherper op te letten. 

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

ook in 2018 weer budgetten aan de basisteams ter beschikking stellen. 

Voor eventuele vragen over dit jaaroverzicht graag een mail naar penningmeester@basisinkomen.nl 

14-4-2018 - Marten Kramer – Penningmeester 
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Balans  2017

Activa

Liquide middelen per 01-01-2017  per 31-12-2017

ING betaalrekening 891,46 970,91

ING spaarrekening 232,73 237,74

Triodos betaalrekening 4251,12 4796,49

Vorderingen

Nog te ontvangen contributie via Mollie 132,00 36,00

Nog te ontvangen rente 5,01 0,24

Totalen 5512,32 6041,38

Passiva Kortlopende schulden

Nog uit te betalen declaraties 257,50 0,00

Nog te betalen Crediteuren 80,20 77,17

Overlopende posten

Vooruitbetaalde contributie  465,00 593,00

Vermogen

Gecorrigeerd vermogen ( berekend) 4709,62 5371,21

Totalen 5512,32 6041,38

Vermogens toename  661,59
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Exploitatierekening 2017

Inkomsten subtotaal Begroot in werkplan 2017

Nabetaling contributie 2016 ING 0,00

Nabetaling contributie 2016 Triodos 465,00

Contributie 2017 in 2016 vooruitbetaald 465,00

Contributie 2017 ING 1751,00

Contributie 2017 Triodos 8050,50

Contributie 2017 Mollie 600,00

Contributie 2017 Paypal 339,00

Contributie 2017 11670,50

Som contributie 11670,50 12000,00

Donaties ING 50,00

Donaties Triodos 606,00

Donaties Mollie 168,00

Donaties Kosten bestuur 277,40

Som donaties 1101,40 1500,00

Ontvangen rente 0,24

Totaal inkomsten 12772,14 13500,00

Uitgaven Bureaukosten 5942,37 incl rekenmodule en events

Reiskosten 1404,70

ICT kosten 264,46

Bankkosten 292,27

Verblijfskosten 325,00

Totaal bestuurskosten 8228,80 9000,00

Kosten basisteams ING 212,50

Kosten basisteams Triodos 295,49

Totaal kosten basisteams 507,99 1500,00

Promotiekosten 3373,76 3000,00

Totaal uitgaven 12110,55 13500,00

Exploitatiesaldo 661,59


