VBI – Belangrijkste financiële gegevens over het jaar 2018
Financieel jaarverslag 2018
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. Als bijlagen zijn nog
te vinden de beschrijving van debiteuren en crediteuren.
Op de balans is te zien dat we aan het begin van 2018 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 is nu gebeurd in Q1 van 2018. Verder is te zien dat het vermogen van de
vereniging dit jaar is toegenomen met ruim € 4500,-.
Op de exploitatierekening is te zien dat de som van ontvangen contributies en donaties redelijk in de
buurt is uitgekomen van de begrootte inkomsten. Tevens is te zien dat vergeleken met de begroting
zoals die is opgesteld voor 2018, het bestuur er op de meeste onderdelen in geslaagd is om qua
uitgaven binnen de begroting te blijven. Alleen voor de website is veel meer uitgegeven dan begroot
vanwege de urgentie om de website te veranderen. Omdat er op andere begrotingsonderdelen geld
over is gebleven, met name op gebied van promotie, bleef het totaal bedrag van de uitgaven wel
ruim binnen de begroting.
Het afgelopen jaar lijkt er weinig gedoneerd te zijn door het bestuur vergeleken met andere jaren.
Dit komt doordat het bestuur meer uitgaven voor eigen rekening nam en ook niet 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.
Over de financiële resultaten is het bestuur tevreden. Er is meer contributie ontvangen en de
betalingsmoraal is verder verbeterd. Ook zijn er weer veel nieuwe leden opgenomen in het leden
bestand. Helaas hebben ook weer leden afscheid genomen van de vereniging. Per saldo is het
ledenaantal enigszins achteruit gegaan. De financiële stabiliteit van de vereniging is verbeterd en
daarmee is de mogelijk om bv het NIBUD te vragen voor de vereniging een onderzoek te doen naar
de gevolgen van een basisinkomen ook in beeld gekomen.
Er is afgelopen jaar zeer prudent omgegaan met de ingestelde budgetten voor de basisteams. We
willen ook in 2019 weer budgetten aan de basisteams ter beschikking stellen en de benutting wat
meer promoten.
Voor eventuele vragen over dit jaaroverzicht graag een mail naar penningmeester@basisinkomen.nl
12-3-2019 - Marten Kramer – Penningmeester
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Exploitatierekening
Inkomsten

Subtotalen
Nabetaling Contributie 2017
Contributie 2018
Contributie 2018
Contributie 2018
Contributie 2018
Contributie 2018
Renteinkomsten

via Triodos
In 2017 vooruitbetaald
via ING
via Triodos
via Mollie
via Paypal
Rente ING bij opheffing

Som contributie
Donaties
Donaties
Donaties

via ING
via Triodos
als niet gedeclareerde kosten bestuur

Totaal inkomsten
Kosten organisatie

Bureaukosten
Reiskosten
Verblijfskosten
Contributie UBIE
Huur Emma Centrum
Kosten Mollie
Kosten Paypal
Bankkosten 2018 ING
Bankkosten 2018 Triodos

Website ontwikkeling
ICT kosten

12000,00

1114,49

1500,00

13340,52

13500,00

-5017,79

-5750,00

-2297,87

-500,00

-863,09
-2023,26
-1116,00
-200,00
-600,00
-7,35
-5,42
-33,93
-168,74

Totaal kosten organisatie

Website

12226,03
0,00
886,00
228,49

Som donaties

Uitgaven

Begroting 2018

132,00
593,00
317,50
10427,50
648,00
108,00
0,03

-2165,90
-131,97

Totaal Website kosten
Promotiekosten

Promotiekosten

-709,74

-709,74

-5000,00

Kosten basisteams

Triodos

-140,25

-140,25

-1500,00

Kosten Debatten

Kosten DDD event

-511,13

-511,13

-500,00

Presentaties

Niet apart geregistreerd

0,00

-250,00

Totaal uitgaven

-8676,78

-13500,00

Exploitatiesaldo

4663,74

0,00
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Balans
Activa
Liquide middelen

per 01-01-2018 per 31-12-2018
970,91
0,00
237,74
0,00
4796,49
10987,99

ING betaalrekening
ING spaarrekening
Triodos betaalrekening
Vorderingen
Nog te ontvangen contributie via Mollie
Nog te ontvangen rente

36,00
0,24

84,00
0,00

6041,38

11071,99

Nog uit te betalen declaraties
Nog te betalen Crediteuren

0,00
77,17

0,00
663,04

Vooruitbetaalde contributie

593,00

374,00

5371,21

10034,95

6041,38

11071,99

Totalen
Passiva

Kortlopende schulden

Overlopende posten

Vermogen
Gecorrigeerd vermogen ( berekend)
Totalen

Vermogens toename

4663,74

Debiteuren
Naam
Mollie
Triodos
Mollie

Boekingssoort
Contributie 2017
Rente 2017
Contributie 2018

1-1-2018
36,00
0,24

Totaal

31-12-2018 Toelichting
Nog uit te betalen over december 2017
Nog te ontvangen rente over 2017
84,00 Nog uit te betalen over december 2018

36,24

84,00

Crediteuren
Naam
Triodos bank
ING Bank
Mollie
Triodos bank
Mollie
Stichting Emma Centrum
Totaal

1-1-2018
40,33
36,49
0,35

0,00
77,17
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31-12-2018 Boekingssoort
Bankkosten 2017
Bankkosten 2017
Kosten Mollie
61,99 Bankkosten 2018
1,05 Kosten Mollie
600,00 Bureaukosten

Toelichting
te betalen kosten Q4 2017
te betalen kosten Q4 2017
Nog te verrekenen kosten over december 2017
te betalen kosten Q4 2018
Nog te betalen kosten over december 2018
Huur 2018 betaald in maart 2019

663,04
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