
Financieel overzicht van de Banning Vereniging (voorheen Zingeving.net) 2013/2014/2015

Begroting
2012

Afrekening
2012

Begroting
2013

Afrekening
2013

Begroting
2014

Begroting
2015

a KOSTEN SECRETARIS 34.000 33.960 36.790 37.524,60 35.000 35.000

b UITGAVEN ACTIVITEITEN 23.000 21.836 20.500 20.252,31 23.100 23.000

b.1 Trefpunt & ILRS 4.500 4.367 4.500 2.647,45 4.500
b.2 Vereniging 4.000 5.292 5.000 6.588,10 5.000
b.3 BWG 6.500 4.334 5.000 5.447,35 4.300
b.4 Prijs 4.000 4.811 2.000 2.197,61 2.800
b.5 Leergang 4.000 3.032 4.000 3.371,80 3.500
b.6 onvoorzien 0 0 3.000

TOTAAL UITGAVEN 57.000 55.796 57.290 57.776,91 58.100 58.000

Contributies 6.000 5.420 5.500 5.798,38 5.100 5.100
Bijdragen leergang 1.500 1.585 1.500 2.490,00 2.500 2.500
Bijdrage PvdA voor Trefpunt 1.000 1.492 1.500 2.000,00 2.000 2.000
Rente 68 68,00 100 100
Bijdrage Vrijburg 48.000 48.164 49.000 49.000,00 50.000 50.000

TOTAAL INKOMSTEN 56.500 56.661 57.568 59.356,28 59.700 59.700

SALDO -500 865 278 1.579,47 1.600 1.700



Toelichting over 2013
Sinds 2011 heeft de Vereniging bij Triodosbank een eigen bankrekening waarop de inkomsten binnenkomen. afgezien van de ‘bijdrage van Vrijburg’. De 
bijdrage van Vrijburg bestaat uit rechtstreekse betalingen van de kosten van de secretaris en van activiteiten. Een aantal kosten wordt rechtstreeks door de 
Vereniging betaald, in 2013 was dat € 4.986,23. Om een goed overzicht te houden zijn in de boekhouding van de Vereniging alle uitgaven en inkomsten 
geregistreerd, dus ook die door Vrijburg zijn gedaan.

Voordelig saldo
De uitgaven voor activiteiten vielen in 2013 iets lager uit dan begroot, resulterend in een voordelig saldo van € 1.579,47. 

b1. Trefpunt en ILRS
De uitgaven voor Trefpunt waren iets lager dan wat was begroot. De declaratie van de ILRS over 2013 is in 2014 betaald en is daarom als schuld 
opgenomen in de balans. 

b2. De Vereniging
De kosten voor de vereniging zijn hoger dan begroot. Dat komt doordat op deze post kosten zijn geboekt van het afscheid van Kees Waagmeester. de 
aanschaf van een printer en enkele extra bijeenkomsten. zoals heidagen voor het bestuur en bestuursleden van Trefpunt en Banning Werkgemeenschap.

b3. Banning Werkgemeenschap
De kosten zijn hoger dan begroot in verband met de zaalhuur van De Rode Hoed (tweemaal de Oosterhuiszaal) en het versturen van een uitnodiging voor 
de najaarsbijeenkomst in kleurendruk.

b4. Banningprijs
Voor de Banningprijs 2014 is 2000 euro gereserveerd. Daarnaast is er 197.61 uitgegeven aan het gebruik van een illustratie op de flyer en het drukken van 
readers met alle inzendingen voor de juryleden.

b5. Banningleergang
De kosten daarvoor bleven opnieuw onder de begroting. Om de mogelijkheid te houden sprekers te betalen. wordt het begrotingsbedrag gehandhaafd. 
Een rekening voor zaalhuur van de leergang in 2013 kwam pas in 2014 binnen en is daarom opgenomen als schuld in de balans.

c. Contributies
De contributie is € 40.- per jaar. Voor mensen tot 30 jaar en bijstandsgerechtigden is de contributie € 15,- per jaar. 

Opvallend is dat enkele tientallen leden niet hebben gereageerd op het (herhaald) verzoek contributie te betalen. Ze werden zoveel mogelijk 
benaderd met de vraag wat daarvan de oorzaak is. Sommigen wisten niet dat ze lid waren; enkelen vonden dat ze te weinig terug kregen voor hun 
lidmaatschap; anderen waren overleden. Er is een lijst samengesteld waarop staat wie zijn/haar contributie niet betaald heeft voor 2013. Eind 2014 wordt 
die lijst geüpdate met de betalingsgegevens voor 2014. Notoire wanbetalers wordt dan nog een mogelijkheid geboden om hun contributie te betalen. 
Wie dat dan niet doet, wordt uitgeschreven als lid.

Deelnemers aan activiteiten wordt telkens gevraagd lid te worden van de vereniging, mede in de hoop ook  jongere leden aan te trekken. 
Mogelijkheden om het ledental op peil te houden cq. te vergroten worden onderzocht. Sinds 2013 wordt ook de mogelijkheid geboden om donateur van 
de vereniging te worden.

Enkele contributies zijn begin 2013 nagekomen voor 2012. Om de jaarrekening niet nodeloos ingewikkeld te maken, tellen contributies voor het 
jaar dat ze zijn ontvangen.



d. Bijdragen Banningleergang
De inkomsten zijn een stuk hoger dan het begrote bedrag omdat er veel deelnemers waren die niet meer studeerden en niet bijstandsgerechtigd waren en
daarom de volledige prijs voor deelname betaalden.

e. Bijdrage PvdA aan Trefpunt
De bijdrage van de PvdA aan Trefpunt is pas overgemaakt in 2014. Omdat de afrekening een erg vertekend beeld zou geven als we dit bedrag als 
vordering in de balans zouden opnemen,  hebben we het hier wel vermeld.

f. Rendementsrekening
De rente wordt op de rendementsrekening van het afgesloten jaar geboekt in het jaar waarin die daadwerkelijk wordt ontvangen, dus 2013.

g. Bijdrage Vrijburg
De begrote bijdrage voor 2013, 2014 en 2015 is gebaseerd op de begroting van de Stichting Vrijburg met een maximum van 50.000 euro per jaar. 
 

BALANS
ACTIVA

31 dec.
2012

31 dec.
2013

PASSIVA
31 dec.
2012

31 dec.
2013

Diverse te betalen via Vrijburg 0,00 365,47
Nog te betalen declaratie secretaris 0,00 243,96
ILRS 0,00 528,29

Bijdrage PvdA 0.00 2.000,00 Salaris te betalen via Vrijburg*) 0,00 652,96
VORDERINGEN 0.00 2.000,00 SCHULDEN 0,00 1.790,68

Renterekening 6.020.00 9.088,05 RESERVERING voor prijs 0,00 2.000,00
Betaalrekening 3.339.90 3.642,00
REKENINGEN 9.359.90 12.730,05 Vermogen 1 jan. 8.494,90 9.359,90

Resultaat 865,00 1.579,47
VERMOGEN 9.359,90 10.939,37

TOTAAL 9.359.90 14.730,05 Schulden+reserv.+vermogen 9.360,00 14.730,05

*) te betalen in 2013
30 weken x € 2611.84/4 19.588,80
Betaald door Vrijburg 18.935,84
Salarisschuld 652,96


