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2018 2019 2020 2021
Rente 16,21          4,36             -              -             
Contributies 5.788,30     4.880,50     4.150,00     4.500,00   
Bedrijfsvrienden 100,00        1.000,00     -              -             
Verkoop producten 1.318,15     237,00        220,50        200,00      
Donaties Fonds Juridische zaken -              -              7.002,78     1.500,00   
Diverse inkomsten 250,00        476,65        175,00        300,00      
Totaal inkomsten 7.472,66    6.598,51    11.548,28  6.500,00   

2018 2019 2020 2020
Bestuurskosten 171,90        43,23          72,60          200,00      
Juridische zaken 906,66        3.513,56     12.440,69  7.500,00   
Vrijval Juridische Zaken -              -              -5.000,00   -3.502,78 
Reservering Juridische Zaken -              -              7.002,78     1.500,00   
Publieksbijeenkomsten -              -              -              -             
Jaarvergadering 1.456,49     1.551,71     503,50        1.000,00   
Administratie/ secretariaat 502,30        1.728,58     1.392,24     1.775,00   
Inkoop producten 35,00          175,00        171,50        175,00      
Website/Automatisering 1.350,62     882,71        816,63        900,00      
Projectkosten -              -              -              -             
Diversen uitgaven 162,50        217,68        226,35        300,00      
PR 2.009,89     1.097,74     517,76        1.000,00   
Saldo 877,30        -2.611,70   -6.595,77   -4.347,22 
Totaal uitgaven 7.472,66    6.598,51    11.548,28  6.500,00   

31-12-2018 31-12-2019 31-12-2020
Bankrekening 5.920,78     3.332,43     8.149,27     
Spaarrekening 16.229,83  16.229,83  6.850,00     
Kas 148,05        124,70        124,70        
Totaal Activa 22.298,66  19.686,96  15.123,97  

Fonds juridische zaken 5.000,00     5.000,00     7.002,78     
Contributie volgend jaar -              -              30,00          
Algemene reserve 17.298,66  14.686,96  8.091,19     
Totaal Passiva 22.298,66  19.686,96  15.123,97  

Alle bedragen zijn in euro's

Passiva

Uitgaven
Realisatie

Balans

Activa

   Resultatenrekening 2020

Inkomsten Realisatie Budget
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Toelichting op het financieel verslag 2020: 

De boekhouding geschiedt, zoals al vele jaren, volgens het kasstelsel, dat wil zeggen dat posten geboekt worden in 
het jaar van betaling of van ontvangst. 

Resultatenrekening 

Het boekjaar 2020 van de vereniging werd met een verlies ad € 6.595 afgesloten.  

Dit verlies wordt met name veroorzaakt door de ook dit jaar gemaakte kosten voor juridische bijstand in vele zaken 
betreffende het handelen van de Gemeente Renkum; 

Een groot deel van de contributies [2] wordt nu via automatische incasso geïnd, hetgeen een grote verlichting voor 
de administratie is. Eind 2020 zijn er circa 430 leden. 

De extra bedragen, die vele leden hebben overgemaakt, zijn ten gunste van het Fonds Juridische Zaken geboekt. (Zie 
hierna) 

De juridische ondersteuning in het boekjaar is deels voldaan vanuit de reserve ad € 5.000, die in het verleden 
opgebouwd is. Omdat de juridische kosten door de vele benodigde procedures te ver opliepen is tegen het eind van 
het boekjaar een crowd-funding actie gestart, die in 2020 tot een gedoneerd bedrag van € 7002 geleid heeft [5]. Dit 
hele bedrag wordt voor 2021, en eventueel daarna, gereserveerd in het Fonds Juridische Zaken. Noot: Over 2020 
staat nog een factuur ad € 3.034 open voor juridische ondersteuning. Gezien het gehanteerde kasstelsel komt dit 
bedrag ten laste van de jaarrekening 2021. 

De verkoop van drinkbekers met 5 Dorpen-logo [4] loopt nog steeds goed en leidde tot een inkomstenpost van € 220 
en nieuwe leden. 

De lage kosten voor de jaarvergadering en het jaarverslag worden veroorzaakt omdat er vanwege corona geen 
fysieke jaarvergadering plaats kon vinden. Hopelijk kunnen we het komende jaar meer gebruik maken van de email 
der leden, waardoor drukkosten en porti verlaagd kunnen worden. 

Website [12] en de Public Relations [15] vragen voortdurend aandacht en inzet, ook professioneel van buiten de 
vereniging. Dit leidt nog steeds tot een verhoogde aanmelding van nieuwe leden. 

Balans 

Ten opzichte van het vorig boekjaar is alleen het negatieve jaarresultaat ad € 6.595 aan de Algemene Reserve 
onttrokken. 

De reservering voor Juridische Zaken bedraagt € 7.002 [7c]. 

Bezittingen 

Tot de materiële bezittingen aan het eind van het boekjaar behoren de in 2017 voor € 549,- aangeschafte beamer, 
vensterenveloppen en een kleine voorraad aan PR-materiaal. 

Begroting 

Voor de begroting van 2021 is nagenoeg geheel uitgegaan van de in 2019 gerealiseerde cijfers, met uitzondering van 
de categorie Juridische Zaken [7a].  

Wordt getekend; Michiel Moerdijk, penningmeester 


