Financieel Verslag 2020
NB De jaarrekening 2020, de begroting 2021 en dit financieel verslag is opgemaakt zonder kascontrole
aangezien deze dit jaar als gevolg van de Corona maatregelen niet live kon worden georganiseerd. Op
het moment dat deze als gevolg van de versoepeling van deze maatregelen alsnog zal kan plaatshebben,
zal deze als vanzelfsprekend alsnog worden georganiseerd.
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In 2020 meer contributies ontvangen dan begroot doordat het
administratiekantoor nog actiever achter de betalingen aan is gegaan. Er zijn nu
drie aanmaningsrondes uitgezonden tegenover twee in voorgaande jaren en er
volgt nog één ronde. Totdat de contributie is betaald volgt in dat geval
blokkade van verzending Kleio totdat betaald is en dat blijkt meestal te werken.
Minder advertentie-inkomsten dan begroot en dan in voorgaande jaren. De
reden kan gevonden worden in het gegeven dat er in den lande in het
afgelopen jaar minder activiteiten zijn georganiseerd en dat zie je direct terug
in de advertentie-inkomsten (effect Corona).
Is € 5500,- lager dan begroot en dat is volledig toe te schrijven aan de
teruggelopen advertentie-inkomsten.
De uitgave van Kleio is wat goedkoper geworden, de keuze voor een nieuwe
drukker heeft ook dit jaar een positief effect op de kosten.
vast bedrag
vast bedrag
Deze kosten zijn lager en dat is te verklaren door de lagere handlingskosten die
de nieuwe drukker berekent.
Uitgaven zijn lager, kosten bestaan uit een vast bedrag voor het website beheer
en de kosten voor hosting en upgraden website. De lagere kosten voor deze
laatste post is dit jaar te verklaren op basis van de lagere onderhoudskosten in
verband met de plannen voor de vernieuwing van de website in het komende
jaar en het daarmee in relatie staande hogere begrootte bedrag in de begroting
van 2021 voor deze post.
De uitgaven van het bestuur zijn naast de vaste bedragen voor de vergoeding
van de bestuursleden toch lager als gevolg van het online vergaderen.
Kosten administratie zijn binnen het begrootte bedrag gebleven, zoals
afgesproken.
Deze kosten zijn gedaald, contact met leden verloopt steeds meer digitaal.
Deze kosten betalingsverkeer stijgen ieder jaar en het is dus verstandig dat
deze post in de begroting 2020 was aangepast. NB. De overschrijding van het
begrootte bedrag in 2021 is waarschijnlijk al zal deze minimaal zijn.
De jaarvergadering was in 2020 niet begroot, maar doordat de vergadering
toch in september 2020 heeft plaatsgehad toch een uitgave en vandaar de
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overschrijding van de kosten voor deze post. Deze uitgave is voor 2021 wel
meegenomen in de begroting.
Afgelopen jaar zijn er geen centrale examens afgenomen en waren er dus ook
geen besprekingen en geen kosten. In 2021 zijn er wel centrale examens en
vandaar dat deze post weer gewoon in de begroting is opgenomen. Wel is te
verwachten dat de kosten lager zullen zijn dan in het verleden als gevolg van
het gegeven dat veel overleg digitaal zal plaatshebben.
De uitgaven van de commissies zijn over het algemeen voor alle commissies,
uitgezonderd de redactie Kleio, veel lager dan begroot en dan in andere jaren
en de verklaring hiervoor is te vinden in het meer digitaal vergaderen als gevolg
van de Corona pandemie. Redactie Kleio heeft vanwege de aard van de
werkzaamheden verklaarbaar meer live overleg gehad.
Geen activiteiten meer, dus geen uitgaven.
Zal in het komende jaar van de jaarrekening verdwijnen aangezien er geen
activiteiten meer op deze post worden geboekt.
Geen activiteiten meer, dus geen uitgaven.
Geen activiteiten meer, dus geen uitgaven.
Afgelopen jaar is er geen geschiedenis quiz georganiseerd als gevolg van
Corona, voor komend jaar is deze post wel begroot. We gaan ervan uit dat deze
komend jaar wel weer georganiseerd zal worden.
Vooralsnog geen activiteiten, die subsidie opleveren en sowieso op nul
uitgaven geboekt.
Geen activiteiten meer, die subsidie opleveren en sowieso op nul uitgaven
geboekt.
Kleio Klasseprijs is in 2020 uitgereikt en zal ook in 2021 worden uitgereikt. NB.
De schrijver van het boek dat in 2021 deze prijs heeft gewonnen, Dr. Bas von
Benda-Beckmann, laat het bedrag volledig ten goede komen aan De Anne Frank
Stichting als dank voor de ondersteuning en sowieso dat zij het onderzoek en
het schrijven van het boek mogelijk hebben gemaakt.
Is afgelopen jaar niet uitgereikt en voor komend jaar zijn er ook nog geen
plannen. Deze post blijft wel op de begroting staan op verzoek van het bestuur.
Wellicht dat deze prijs in de toekomst nog uitgereikt zal worden.
Het lidmaatschapsbedrag zal in 2021 iets naar beneden bijgesteld worden in
verband met het teruglopende ledenaantal.
Vast bedrag dat ook iets naar beneden zal worden bijgesteld als gevolg van het
teruglopende ledenaantal.
Afgelopen jaar geen activiteiten op dit terrein als gevolg ban de Corona
pandemie. De ledenwerving behoeft gezien het teruglopende aantal leden wel
degelijk extra aandacht.
Deze kosten zijn behoorlijk hoog als gevolg van de geboekte openstaande
advertentiekosten. Het overzicht debiteuren zal gedeeld worden met de
advertentie acquisiteur, mw. Elgershuizen. Deze adverteerders zullen in de
toekomst niet eerder een advertentie kunnen plaatsen dan at zij de
openstaande rekeningen hebben voldaan.
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NB. Onder algemene kosten vallen per jaar ook de posten: antwoordnummer
Post.nl € 265,-; archiefopslag: € 400,- en betalingsverkeer Mollie: € 70,€ 13.563,- positief saldo als gevolg van minder uitgaven.
Deze zijn doorgeschoven naar komend begrotingsjaar. Dat betekent dat deze
voor de jaarrekening 2020 niet meetellen in de jaarcijfers. Wel zijn deze
opgenomen op de balans 2020 en in 2021 wordt het resultaat berekend.

De lopende rekening is constant vastgesteld op € 17.000,- om rekeningen snel
te kunnen voldoen.
Loopt op, maar de rente is nihil. NB op het moment dat er rente zal worden
geheven op deze rekening zal een tweede rekening worden geopend, zodat het
tegoed niet tot gevolg heeft dat deze rente geheven zal worden.
Dit betreft de adverteerders die in 2020 nog advertentiekosten hebben
openstaan. Deze zijn nog niet afgeboekt en er volgt nog een aantal
aanmaningen.
Deze post bestaat omdat dit de betalingen zijn die hoen bij 2020, maar die pas
in 2021 zijn betaald. Ook valt onder deze post de Kruisposten, de
overschrijvingen van spaarrekening naar rekening courant. Voor komend jaar is
ervoor gekozen om zo min mogelijk overschrijvingen plaats te laten hebben. Dit
om de kosten te beperken.
Het positief vermogen van de VGN is afgelopen jaar vanwege de genoemde
oorzaken opgelopen en dat ondanks het teruglopend ledenaantal. Dit is dus
geen garantie voor de toekomst en vandaar het belang van extra aandacht voor
de ledenwerving.

