VVM Jaarrekening 2019
1. Bevindingen bestuur
Hierna treft u de financiële cijfers van 2019 aan. Deze zijn waarheidsgetrouw opgetekend vanuit de door het
secretariaat gevoerde boekhouding. Vervolgens heeft het bestuur ze besproken en aan de kascommissie
voorgelegd. Met hun instemming (zie onder 4) worden ze middels dit document voor instemming aan de
ledenvergadering voorgelegd. De belangrijkste conclusies zijn:
• 2019 is financieel geëindigd met een bescheiden negatief resultaat (- € 1.946) waardoor het eigen
vermogen enigszins terugloopt. Dit is niet zorgelijk gelet op de resultaten van de afgelopen vijf jaren
waarin het eigen vermogen in totaal toenam met ruim € 15.300 tot het huidige niveau. Slechts twee maal
was er een bescheiden verlies: 2017 (- € 700) en nu over 2019.
• Recente jaren kende de vereniging een terugloop van het aantal leden waardoor inkomsten terug liepen.
Hoewel de vermindering in 2019 beperkt was kon deze tendens nog niet doorbroken worden.
• Er is geen zicht op noodzakelijke uitzonderlijke uitgaven in de nabije toekomst. Hiervoor hoeft geen geld
te worden gereserveerd. Ook heeft de vereniging geen bezittingen (gebouw, apparatuur, wagenpark o.d.)
waarvoor t.b.v. onderhoud of vervangingen gereserveerd moet worden.
• De vereniging heeft geen langlopende schulden. Kortlopende verplichtingen zijn reeds in de uitgaven van
2019 opgenomen.
• Het eind 2019 opgebouwde eigen vermogen van ruim € 27.600 bestaat geheel uit een vrij te besteden
reserve. Het bestuur ziet geen reden een grotere reserve na te streven.

2. Verlies en Winstrekening
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Toelichting op de uitgaven
De totale uitgaven zijn t.o.v. 2018 met ruim 7% gestegen. Dit is met name veroorzaakt door:
• Gestegen kosten van het secretariaat, vooral door de inhaalslag om te komen tot een eigentijdse
vergoeding. In 2019 was hier het laatst sprake van. In de begroting was hier rekening mee gehouden. Voor
wat betreft tijdsbesteding bleef het secretariaat dicht bij het beschikbare budget.
• Ontwikkeling: in dit kader werden kosten gemaakt t.b.v. een nieuwe aanbodmodule op de website,
afdracht aan EAMBA, extra bijeenkomsten met opleiders en met de VMBN over samenwerking.
Daarentegen zien we dat de kosten voor ‘Overige activiteiten’ sterk achter bleven bij de begroting. Dit als
gevolg van het besluit naast de jaardagen toch geen extra workshops of studiedagen te organiseren.
Toelichting op de inkomsten
De totale inkomsten zijn t.o.v. 2018 nauwelijks gewijzigd. Verschillen zijn:
•
•
•
•

Contributie: nog sprake van een beperkte terugloop van het aantal leden
Jaardagen: met name de najaarsdag werd druk bezocht
Overige activiteiten: geen inkomsten uit workshops en studiedagen
Gecertificeerden: ook hier was nog sprake van terugloop.

3. Balans op 31 december 2019

Toelichting op de balans

• Het verlies van € 1.946 leidt tot een iets kleiner eigen vermogen t.o.v. eind 2018.
• De ‘nog te betalen kosten’ bestaan grotendeels uit een zestal nota’s voor kosten die in 2019 zijn
gemaakt, begin januari 2020 werden ontvangen en inmiddels zijn betaald. Ook is hier € 1.600 in
opgenomen voor de nieuwe aanbodmodule van de website welke naar verwachting in het voorjaar
van 2020 wordt opgeleverd.

4. Bevindingen kascommissie
Overeenkomstig de statuten heeft het bestuur wederom twee leden bereid gevonden samen de kascommissie
te vormen. Zij zijn in de gelegenheid gesteld deze jaarrekening en onderliggende financiële gegevens te
controleren. Zij hebben vervolgens het bestuur laten weten:

We hebben de stukken bestudeerd en het ziet er weer prima en verzorgd uit. Kraakhelder.
Met dank aan: Angelie Marneffe en Janny Leggedoor
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