VBI – Belangrijkste financiële gegevens over het jaar 2019
Financieel jaarverslag 2019
In dit document vindt u de belangrijkste gegevens over de financiën van de vereniging.
Ten eerste is dat de exploitatierekening. Daarin is te zien dat de som van ontvangen contributies en
donaties redelijk in de buurt is uitgekomen van de begrootte inkomsten. Daarbij wordt opgemerkt
dat het bedrag aan inkomsten voor 2019 ook € 1500 hoger was begroot dan in 2018. Tevens is te zien
dat onderaan de streep ruim € 4000 meer is uitgegeven dan begroot. Op de vorige jaarvergadering
heeft het bestuur al aangegeven dat het soms in situaties komt waarbij besloten moet worden om
het geld toch anders uit te dan begroot. Dit jaar was dat duidelijk het geval bij het besluit om het
NIBUD een onderzoek te laten doen naar de effecten van het basisinkomen en I&O Research een
peiling te laten doen naar het draagvlak voor het basisinkomen. Het uitvoeren van onderzoek was
binnen de begroting zoals die in 2018 is opgesteld nog niet begroot. Door onderbenutting van de
begrote kosten voor de website konden de onderzoekskosten van ruim € 7000 voor een derde
uiteindelijk binnen de begroting gedragen worden. De uiteindelijke overschrijding van het jaarbudget
van circa € 4400 is daarmee van dezelfde grootteorde als de onderbenutting van circa € 4600 over
2018.
Ten tweede is de balans opgenomen 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.
Op de balans is te zien dat het vermogen van de vereniging dit jaar is afgenomen met ruim € 4400,-.
Er is nog genoeg vermogen aanwezig om in afwachting van de te ontvangen contributies en donaties
in 2020 nog verschillende activiteiten te ontplooien.
Tevens zijn nog te zien de beschrijvingen van debiteuren en crediteuren.
Over de financiële resultaten is het bestuur tevreden. Er is meer contributie ontvangen en de
betalingsmoraal is verder verbeterd. Ook zijn er weer 65 nieuwe leden opgenomen in het leden
bestand. Helaas hebben ook weer 55 leden afscheid genomen van de vereniging. Per saldo is het
ledenaantal dus enigszins vooruit gegaan en staat het op 1-1-2020 op 636. De financiële situatie
wordt als goed beoordeeld.
Er is afgelopen jaar zeer prudent omgegaan met de ingestelde budgetten voor de basisteams. We
zullen ook in 2020 weer budgetten aan de basisteams ter beschikking stellen. Echter door Corona
zullen er naar verwachting bijna geen activiteiten zijn in 2020. Hopelijk kunnen we dat in het
daaropvolgende jaar weer herstellen.
Voor eventuele vragen over dit jaaroverzicht graag een mail naar penningmeester@basisinkomen.nl
30-9-2020 - Marten Kramer – Penningmeester
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Exploitatierekening 2019
Inkomsten

Subtotalen
Nabetaling Contributie 2018
Contributie 2019
Contributie 2019
Contributie 2019
Contributie 2019
Contributie 2019

Begroting 2019

via Triodos
354,00
In 2018 vooruitbetaald
374,00
via Triodos
11731,50
via Mollie
552,00
via Paypal
120,00
Als niet gedeclareerde kosten bestuur
52,79

Som contributie

13184,29

13000,00

1426,87

2000,00

14611,16

15000,00

-5631,64

-4500,00

-183,70

-5500,00

-1498,78

-1498,78

-1500,00

-228,63

-228,63

-1500,00

-3643,06

-2000,00

-7865,00

0,00

Totaal uitgaven

-19050,81

-15000,00

Exploitatiesaldo

-4439,65

0,00

Donaties
Donaties
Donaties

via Triodos
Via Mollie
Als niet gedeclareerde kosten bestuur

1273,50
55,00
98,37

Som donaties
Totaal inkomsten
Uitgaven

Kosten organisatie

Bureaukosten
Reiskosten
Verblijfskosten
Contributie UBIE
Huur Emma Centrum
Kosten Mollie
Kosten WeTickets
Kosten Paypal
Bankkosten 2019 Triodos

-1770,35
-2089,45
-597,70
0,00
-950,00
-14,85
-8,40
-8,87
-192,02

Totaal kosten organisatie

Website

Website ontwikkeling
ICT kosten
Subtotaal Website ontwikkel- en beheerkosten
Promotiekosten
Kosten basisteams
Debatten - Events

Kosten DDD2- event (in 2020)
Overige events

0,00
-183,70

-181,13
-3461,93

Subtotaal events
Onderzoek

I&O Research (peiling)
NIBUD (effect basisinkomen)

Subtotaal onderzoek
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-1815,00
-6050,00
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Balans 2019
Activa
Liquide middelen

per 01-01-2019 per 31-12-2019
0,00
2000,00
10987,99
4909,09

Triodos spaarrekening
Triodos betaalrekening
Vorderingen
Nog te ontvangen contributie via Mollie
Nog te ontvangen donaties via Mollie
Nog te ontvangen opbrengsten tickets via Mollie
Nog te ontvangen contributie via Paypal
Nog te ontvangen rente

84,00
0,00
0,00
0,00
0,00

120,00
55,00
161,00
36,00
0,00

11071,99

7281,09

Nog uit te betalen declaraties
Nog te betalen Crediteuren

0,00
63,04

0,00
84,79

Vooruitbetaalde contributie
Te reserveren ticketbijdrage

374,00
0,00

840,00
161,00

10634,95

6195,30

11071,99

7281,09

Totalen
Passiva

Kortlopende schulden

Overlopende posten

Vermogen
Gecorrigeerd vermogen ( berekend)
Totalen

Vermogens toename

-4439,65

Debiteuren
Naam
Mollie
Mollie
Mollie
Mollie
Paypal

Boekingssoort
Contributie 2018
Contributie 2020
Donatie
Tickets
Contributie 2020

1-1-2019
84,00

Totaal

31-12-2019 Toelichting
Nog uit te betalen over december 2018
120,00 Nog uit te betalen over december 2019
55,00 Nog uit te betalen over december 2019
161,00 Nog uit te betalen over december 2019
36,00 Nog uit te betalen over december 2019

84,00

372,00

Crediteuren
Naam
Triodos bank
Mollie
Triodos bank
Mollie
Paypal
Totaal

1-1-2019
61,99
1,05

63,04
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31-12-2019 Boekingssoort
Bankkosten 2018
Kosten Mollie 2018
66,28 Bankkosten 2019
16,94 Kosten Mollie
1,57 Kosten Paypal

Toelichting
te betalen kosten Q4 2018
Nog te verrekenen kosten over december 2018
te betalen kosten Q4 2019
Nog te betalen kosten over december 2019
Nog te betalen kosten over december 2019

84,79

Pagina 3

