Blad1
Jaarrekening 2019 – Vereniging Vrienden van het Flevopark
Balans per 31-12-2019 (volgens kasstelsel)
Debet
ASN bank
Triodos Bank

683,53
1.553,93

Credit
Eigen Vermogen
Resultaat 2019

€ 3.872,47
-1.635,01

2.237,46

Staat van Baten en Lasten per 31-12-2019

2.237,46

Debet

Bankkosten
Administratiekosten
Vergaderkosten
Relatiegeschenken
Kopieerkosten
Kosten Website
Kantoorartikelen
Schoonmaakacties
Natuurwerkgroep (kosten 2018 – betaald in 2019)
Terugbetaalde subsidie prov NH
Insectenhotel
Verenigingskosten
(Incl Publiciteit productie folder-banner 591,39)
Correctie kosten 2018
Ontvangen Contributie
Ontvangen Giften
Ontvangen rente
Ontvangen Subsidies
Ontvangen dwangsommen
Resultaat 2019

Credit

108,28
0,00
0,00
50,00
31,77
99,16
70,00
65,90
637,73
680,00
0,00
697,93
19,81

2.460,58
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280,00
234,50
1,07
0,00
310,00
1.635,01
2.460,58

Toelichting bij de Jaarrekening over het Verenigingsjaar
2019 van de Vereniging Vrienden van het Flevopark.
Toelichting bij de Balans
Op aanraden van de kascommissie is gekozen voor een jaarrekening op basis van het
kasstelsel in plaats van het ingewikkelder factuursysteem dat via het systeem van de vorige
penningmeester werd onderhouden. Voor een relatief kleine vereniging zonder btwverplichting e.d. als VVF is dat voldoende. Met dit systeem worden alleen de inkomsten en
uitgaven die daadwerkelijk in het betreffende jaar (2019) hebben plaatsgevonden vermeld.
Eventuele te verwachten grotere uitgaven die betrekking hebben op 2019 maar in 2020
worden gedaan zijn niet zichtbaar, maar zullen in deze toelichting wel alvast worden
vermeld.
De vereniging heeft twee bankrekeningen. Een bij de ASN bank en een bij de Triodos bank.
De ASN rekening wordt gebruikt voor het ontvangen van lidgelden en eventuele donaties. De
rekening van de Triodosbank is een zakelijke betaalrekening.
Beide rekeningen tonen per balansdatum een positief saldo.
Toelichting bij de Staat van Baten en Lasten
De Natuurwerkgroep schafte diverse werkmaterialen aan en tevens een aantal opvouwbare
bankjes (in totaal €768,41) voor het werk in het Flevopark en de joodse begraafplaats. Dat
viel binnen de voor 2019 begrootte post van in totaal €750 (natuurwerkgroep) + €100
(insectenhotel) = € 850,-. De totale declaratie van de Natuurwerkgroep over 2019 (€
768,41) is in 2020 betaald. Deze post zal dus in de jaarrekening 2020 terugkomen.
Op de jaarrekening 2019 staan de kosten van de Natuurwerkgroep 2018 die medio 2019 zijn
betaald. Evenals de teruggave van een deel van de subsidie (€680) naar Landschao NH.
Voor een toelichting op beide posten verwijzen we naar de jaarrekening van 2018.
Er was in de begroting een bedrag van €600 opgenomen voor de productie van een folder
met informatie over VVF en het maken van ‘banners’ voor in de stand, i.s.m. vormgever
Geke Oosterhof. Het promotiemateriaal werd bv gebruikt in een kraampje tijdens ‘De Dag
van het Park’ eind mei 2019. De kosten bedroegen €591,39.
I.v.m. het niet tijdig reageren op een bezwaar van VVF over het beeld van Parra in het
Flevopark (de angsthaas), moest het stadsdeel een dwangsom van €310,-aan onze
vereniging betalen.
Ook in 2019 zijn de op de ASN-rekening ontvangen bedragen gesplitst in €5 contributie en
het meerdere is geboekt als gift/donatie. In 2019 is €280,00 aan contributie ontvangen en
€234,50 aan giften. Omgerekend hebben 56 leden in 2019 hun contributie betaald. Dit is een
verslechtering ten opzichte van het jaar 2018. Voor het bestuur het signaal om begin 2020
weer actief met herinneringen te gaan werken. Gelukkig reageerden veel leden positief op
het verzoek om contributiebetaling, maar het blijft een punt van zorg.
Betalingsherinneringen zullen regelmatiger moeten worden rondgestuurd. In 2019 had de
vereniging 243 leden.

Resultaat over het Verenigingsjaar 2019
We sluiten het verenigingsjaar 2019 af met een negatief kasresultaat van €1635,01. Daar zit
een niet gebruikt deel ( € 680) van subsidie van Landschap NH in dat aan het begin van
2019 nog op de balans stond.
Het negatieve resultaat voor 2019 was voor een deel ingecalculeerd omdat we een goede
reserve hadden. De productie van de folder was al in 2018 begroot (maar pas in 2019
uitgevoerd) en we hebben fors geïnvesteerd in de natuurwerkgroep. Maar mede door
tegenvallende inkomsten uit de contributiebetaling kan het uitgavenpatroon niet op hetzelfde
niveau worden gecontinueerd (zie de toelichting op 2020 hieronder).

