
 

Verkorte jaarrekening 2017 in euro’s 
BALANS 

Activa   2017  2016  Passiva  2017  2016 

Banksaldo  48.032,97 43.311,54 Kapitaal  47.916,67 36.210,86 

Contributies       700,00      350,00 Crediteuren       641,30   6.925,68 

       Vooruitontv. Contr.      175,00      525,00 

TOTAAL  48.732,97 43.661,54 TOTAAL  48.732,97 43.661,54 

PM Niet geactiveerde laptop, tas en printer aangeschaft in 2014 

RESULTATENREKENING 

Inkomsten  2017  2016  Uitgaven  2017  2016 

Contributies  33.425,00 30.187,50 Evenementen  16.990,72 17.411,70 

Rente          87,32      228,70 Adm./Secr.kosten   1.939,98   2.324,30 

Uitdag bijdragen   1.720,00   5.100,00 Digitale Nieuwsbrief     2.480,50   3.993,00 

Sloepentocht bijdr.      705,00          0,00 Website    3.151,26   3.151,26 

Sponsoring           0,00          0,00 Bestuur/Represent.           810,00      354,50 

Kerstgala         65,00   7.280,00 Afboekingen vord.      437,50   6.300,00 

Subsidie BizWorld   2.500,00          0,00 Maatsch. Activiteiten      581,20   5.125,43 

       Kerstgala           0,00   7.144,11 

       Publiciteit       405,35  

Resultaat      3.008,10 Resultaat                 11.705,81      

TOTAAL  38.502,32 45.804,30 TOTAAL  38.502,32 45.804,30 

 

Toelichting balansposten Nog te ontvangen contributies: 4 (3) leden hebben een betalingsachterstand. 

Kapitaal: Het positieve resultaat over 2017 is ten gunste van het kapitaal geboekt. Nog te betalen 

crediteuren: Eind 2017 hadden 2 (3) crediteuren nog recente vorderingen op de OVV. Vooruitontvangen 

contributies: 1 (3 lid heeft zijn jaarcontributie vooruitbetaald. 

Toelichting resultatenrekening Contributies: 187 (169) bedrijven kregen een contributienota van € 175 

toegestuurd. 8 (7) in het derde kwartaal aangemelde nieuwe leden werden voor de helft van het jaarbedrag 

belast. Rente: De liquide middelen werden zoveel mogelijk op een spaarrekening gestald. De verdere daling 

van het rentepercentage was de voornaamste oorzaak van de terugloop. Uitdag bijdragen: Aan 43 (68) 

deelnemers uitgaansdag is in totaal 1.720 (5.100) in rekening gebracht. Sloepentocht: Aan 47 (0) deelnemers 

is 705 in rekening gebracht. Kerstgala: Wij ontvingen van 1 (112) deelnemer alsnog de eigen bijdrage. 

Evenementen: Hieronder zijn verantwoord 12 (7) bijeenkomsten Bedrag nagenoeg gelijk mede door 

samenwerking met Ondernemend Wassenaar en kleinschaligheid van deel bijeenkomsten. 

Adm./Secr.kosten: Deze bestaan uit vergoedingen aan de ambt. secretaris, kantoorbenodigdheden, kosten 

bank etc. Digitale nieuwsbrief: Viel goedkoper uit door meer voorwerk door het secretariaat. Website: De 

kosten betreffen externe leveranciers. Ze zijn gelijk gebleven. Bestuur/representatiekosten: Leden zijn 

vaker gefêteerd bij heugelijke zaken . Afboeking vorderingen: Dit jaar slechts enkele afboekingen van niet 

incasseerbare contributies. Maatschappelijke activiteiten: Dit jaar alleen kosten i.v.m. de 

Ondernemersprijs. Vorig jaar nog kosten i.v.m. BizWorld en de cheque voor de ALS-stichting. Kerstgala: 

Dit jaar niet. Publiciteit: Nieuwjaarswens in VK. Resultaat: Het resultaat verbeterde sterkt van ruim 3.000 

in de min naar bijna 12.000 positief.  

Prognose 2018:  Ook voor 2018 verwachten wij een positief resultaat. Dat zal wel lager uitvallen dan in 

2017 door extra maatschappelijke kosten (lijsttrekkersdebat, cheque ondernemersgala) en meer evenementen. 

De florissante financiële positie zullen wij ook gebruiken door waar mogelijk eigen bijdragen voor de 

deelname aan evenementen te beperken.. Een verdere groei van het ledental zal zich opnieuw vertalen in 

meer contributie-inkomsten. Eigen bijdragen voor de uitgaansdag, sloepentocht en kerstgala (als dit wordt 

herhaald) worden afgestemd op de kosten, zodat het beroep op de verenigingskas daarvoor beperkt blijft. De 

bestuurskosten zullen stijgen i.v.m. een afscheidsetentje. In de andere kostenposten worden geen grote 

veranderingen voorzien. Naast de digitale nieuwsbrief en de twitteraccount wordt in 2018 ook een 

Facebookpagina opgezet en door een bedrijf onderhouden wat enige nieuwe kosten met zich meebrengt. Op 

langere termijn moet rekening worden gehouden met fors hogere kosten administratie en secretariaat. Deze 

worden nu nog door een vrijwilliger verricht.    


