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Financieel jaarverslag 2021 

Dit document toont de belangrijkste gegevens over de financiën van de vereniging in het jaar 2021. 

Ten eerste is dat de Exploitatierekening over 2021. Daarin is bij de inkomsten te zien dat de som van 

de ontvangsten (contributies, donaties, schrijfopdracht, ticketverkoop en verkoop boeken) circa         

€ 3000 meer is dan de begrootte inkomsten. Deels doordat zaken als een schrijfopdracht van OSF en 

de verkoop van boeken in het geheel niet begroot waren. Deels ook doordat er meer donaties waren 

dan begroot. Daarnaast was de opbrengst van ticketverkoop lager- en de opbrengst van de 

contributie hoger dan begroot. 

Aan de kant van de uitgaven is zichtbaar dat het geheel van uitgaven binnen de begroting van              

€ 18000 is gebleven. Op detailniveau zijn er zowel overschrijdingen (promotiekosten) als 

onderbenutting (kosten website, kosten basisteams) te zien en verder een aparte post voor de 

inhuur van software ondersteuning. De hogere promotiekosten komen door een veel grotere inzet 

van betaalde advertenties op Facebook. Tevens is in 2021 weer een peiling uitgevoerd naar het 

draagvlak voor het basisinkomen door I&O Research welke niet begroot was. Daarentegen is het 

bedrag begroot voor het jubileumcongres dat gepland was, niet benut omdat het congres is 

gecanceld vanwege Corona. In totaal was er sprake van een exploitatieoverschot van ruim € 3400 

Als tweede overzicht 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. Daarop is te zien 

dat het vermogen van de vereniging dit jaar is toegenomen met ruim € 3400,-. Er is genoeg 

vermogen aanwezig om in afwachting van de te ontvangen contributies en donaties in 2022 nog 

verschillende activiteiten te ontplooien. Ten derde en vierde zijn nog te zien de beschrijvingen van 

debiteuren en crediteuren. 

Vanwege Corona was 2021 weer een bijzonder jaar. Zo zijn er ook in 2021 geen publieke 

bijeenkomsten georganiseerd door de vereniging. Ook waren er weinig tot geen activiteiten van de 

basisteams.De Vereniging Basisinkomen was nog wel actief bij de nationale Klimaatmars in 

Amsterdam.  

Het bestuur is tevreden over de financiële toestand van de Vereniging. Er zijn in het afgelopen jaar 46 

nieuwe leden toegetreden en er hebben 37 leden opgezegd. Daarnaast hebben we als bestuur een 

schoning gedaan in het ledenbestand door 139 leden te royeren in verband met het meerdere jaren 

niet betalen van contributie. Daarmee is de kwaliteit van het ledenbestand verbeterd.  

Ten slotte nog een persoonlijke afsluiting. Dit was de laatste keer dat ik het financiële verslag van de 

vereniging heb opgesteld. Ik heb de afgelopen 6 jaren met veel plezier de financiële administratie en 

verslaglegging gedaan maar ga mij nu meer bezighouden met de ontwikkeling van energieparken en 

de administratie daaromheen. Ik blijf natuurlijk lid van de vereniging omdat ik het basisinkomen nog 

steeds als de beste oplossing voor veel maatschappelijke problemen zie. Ik wens jullie alle goeds en 

dank jullie voor het vertrouwen dat ik heb gekregen. 

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

20-4-2022 - Marten Kramer – Penningmeester 

 



VBI – Belangrijkste financiële gegevens over het jaar 2021 

VBI-2021 –Financieel jaarverslag 2021_gewijzigd_versie_Definitief Pagina 2 
 

Exploitatierekening 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inkomsten Subtotalen Begroting 2021

Nabetaling Contributie 2020 via Triodos 48,00

Contributie 2021 In 2020 vooruitbetaald 327,00

Contributie 2021 via Triodos 13988,51

Contributie 2021 via Mollie 636,00

Contributie 2021 Nog te ontvangen in 2022 (nabetalers) 429,00

Som contributie 15428,51 14500,00

Donaties via Triodos 2187,00

Donaties Via Mollie 625,00

Donaties via Paypal 50,00

Som donaties 2862,00 1500,00

Verkoop Schrijfopdracht Heeft geleid tot Boek Reyer 950,00 0,00

Ticketverkoop Evenement Amsterdam 25-9 445,00 2000,00

Verkoop Boeken en Flyers Verkoop Boekje ABC 321,50

Verkoop Boek Reyer 634,90

Verkoop Boek Koen 400,00

Verkoop Flyers ECI 28,50

Som verkoop Boeken 1384,90 0,00

Totaal inkomsten 21070,41 18000,00

Uitgaven Kosten organisatie Bureaukosten -1908,44

Reiskosten -624,50

Contributie UBIE -100,00

Donaties ECI en UBI4ALL -600,00

Productiekosten Boek Reyer -648,56

Kosten Boek Koen -503,58

Kosten Mollie -38,09

Kosten Paypal -5,80

Kosten SumUp -1,96

Bankkosten 2021 Triodos -245,63

Tijdelijk Dienstverband -2952,74

Totaal kosten organisatie -7629,30 -5000,00

Website ICT kosten -1018,96 -2000,00

Promotiekosten Overwegend Facebook -4555,49 -1500,00

Kosten basisteams Amersfoort en Nijverdal IO -193,00 -2500,00

Debatten - Events Evenement Amsterdam 25-9 -1305,84 -3000,00

Onderzoek I&O Research (peiling) -2904,00 0,00

Jubileumcongres 2021 Niet doorgegaan 0,00 -4000,00

Totaal uitgaven -17606,59 -18000,00

Exploitatiesaldo 3463,82 0,00
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Balans 2021 

 

 

Debiteuren 2021 

 

Crediteuren 2021 

 

 

Dit financiële verslag is goedgekeurd op de ALV van 4 juni 2022. 

Activa

Liquide middelen per 01-01-2021  per 31-12-2021

Triodos betaalrekening 12243,11 17.949,68

Vorderingen

Nog te ontvangen van leden in 2022 0,00 429,00

Nog te ontvangen contributie via Mollie 12,00 144,00

Nog te ontvangen donaties via Mollie 0,00 50,00

Nog te ontvangen Verkoop boek Reyer via Mollie 0,00 22,00

Nog te ontvangen Verkoop boek ABC via Mollie 0,00 32,00

Nog te ontvangen Verkoop ECI Flyers via Mollie 0,00 4,50

Totalen 12255,11 18631,18

Passiva Kortlopende schulden

Nog te betalen Crediteuren 283,43 2401,68

Overlopende posten

in 2020 vooruitbetaalde contributie 2021 327,00

in 2021 vooruitbetaalde contributie 2022 1121,00

Vermogen

Gecorrigeerd vermogen ( berekend) 11644,68 15108,50

Totalen 12255,11 18631,18

Vermogens toename  3463,82

Naam Boekingssoort 1-1-2021 31-12-2021 Toelichting

Leden Contributie 2021 429,00 Nog te ontvangen in 2022 (nabetalers)

Mollie Contributie 2022 144,00 Nog uit te betalen contributie over december 2021

Mollie Donatie 2021 50,00 Nog te ontvangen donatie over 2021

Mollie Verkoop Boek Reyer 22,00 Nog te ontvangen verkoop Boek Reyer over 2021

Mollie Verkoop Boekje ABC 32,00 Nog te ontvangen verkoop Boekje ABC over 2021

Mollie Verkoop ECI Flyer 4,50 Nog te ontvangen verkoop ECI Flyer over 2021

Mollie Contributie 2020 12,00 Nog uit te betalen contributie over december 2020

Totaal 12,00 681,50

Naam 1-1-2021 31-12-2021 Boekingssoort Toelichting

Triodos bank 86,31 Bankkosten 2021 te betalen kosten Q4 2021

Mollie 2,58 Kosten Mollie 2021 Nog te verrekenen kosten over december 2021

Belastingdienst 1109,00 Werkgeverslasten december 2021 betaald op ..

Mevr. S. van der Heiden 1203,79 salaris december 2021 betaald op 11-01-2022

Basisteam Amersfoort 220,55 Declaratie BT Amersfoort betaald op 27-01-2021

Triodos bank 62,53 Bankkosten 2020 te betalen kosten Q4 2020

Mollie 0,35 Kosten Mollie 2020 Nog te betalen kosten over december 2020

Totaal 283,43 2401,68


