
Financieel verslag 2019 

Nadat er in 2018  diverse keren werd geschoven met het penningmeesterschap, heeft in 2019 Martin 
Schuitemaker het hele jaar deze functie vervuld. Hij mocht meteen kennis maken met e-
Boekhouden, het nieuwe boekhoudprogramma dat SpeedBalance/Banana8  moest vervangen. Het 
nieuwe programma was door alle gemachtigden via internet te raadplegen, wat met het ‘oude’ 
programma niet mogelijk was. Wil Gouda ging zich erin verdiepen. 
Resultaat: na een jaar geworsteld te hebben met e-Boekhouden is Wil teruggekeerd naar Banan8, 
het vertrouwde programma met de duidelijke overzichten. Gelukkig had ze dit programma het hele 
jaar bijgehouden! Het abonnement op e-Boekhouden is opgezegd. In de praktijk is de boekhouding 
extern nooit geraadpleegd. Overleg tussen penningmeester en boekhouder vindt ten huize van Wil 
plaats! 
 

Balans 2019 
 
Activa 
 
Vaste activa 
Ons gebouw staat voor € 2,- op de balans, maar de verzekerde waarde was in 2019 € 277.200,- (in 
2018: € 259.800,-). Deze waarde wordt elk jaar geïndexeerd en eens in de vijf jaar wordt op verzoek 
van de verzekeraar een nieuwe taxatie uitgevoerd. Op piano, meubilair en tuinmeubelen is weer 10% 
van de aanschafwaarde afgeschreven. De vaste activa zijn uitgebreid met infrarood 
verwarmingspanelen binnenshuis en zonnepanelen op het dak. Deze voorzieningen zullen moeten 
gaan bijdragen aan een bestendige verwarming en lagere energiekosten. Maar: de kost gaat voor de 
baat uit! Op termijn zullen de gaskachels helemaal worden verwijderd, als ze niet meer functioneren. 
 
Vlottende activa 
Er was veel geld nodig in 2019, o.a. voor de aanschaf van de zonnepanelen en de infraroodpanelen, 
maar ook voor het Inspiratieweekend in april. Hierdoor moest er van het spaargeld ‘gesnoept’ 
worden:  € 7.500,- van de Triodosbank en € 2.136,60 van de ASN-bank. 
 
Beleggingen: 
2019 is een beter beleggingsjaar geweest dan 2018. Er was een positief beleggingsresultaat van € 
3.744,93. Het dividend bleef wat achter met € 1.572,76 (ruim € 650,- minder dan in 2018). 
Vergeleken met de huidige spaarrente is dit een bevredigend resultaat. 
 
Passiva 
 
Eigen vermogen 
De Algemene reserve vormt het Eigen vermogen. In Banana8 wordt het positieve resultaat van € 
437,59 pas op 1 januari 2020 hieraan toegevoegd, waardoor de Reserve dan iets hoger uitvalt op de 
balans dan aan het eind van het jaar. Dit was net andersom in het e-Boekhoudprogramma. Daarom 
zijn de bedragen van de Algemene Reserve op 1 januari en 31 december gelijk. 
 
Voorzieningen 
Er is een Voorziening verdwenen, nl. Voorziening groot onderhoud gebouw. Omdat er de komende 
jaren toch nog geen sprake zal zijn van grote veranderingen wat de huisvesting van Het Venster 
betreft, kunnen we toe met één voorziening: Gebouw!. Het bedrag van € 1.500,- van de Voorziening 
groot onderhoud is verhuisd naar de Voorziening gebouw. Aan de Voorziening Pastoraat is € 1.500,- 
toegevoegd, waardoor deze voorziening weer goed gevuld is met het oog op de toekomst.  Uit de 
Voorziening Commissies is ruim € 3.550,- onttrokken voor het Inspiratieweekend. Aan dit weekend 



hebben 20 Vensterleden deelgenomen. De Voorziening PR wordt, net als vorig jaar, niet aangevuld. 
Er is voldoende in gereserveerd. 
 
Vlottende passiva 
Diverse Vensterleden hebben hun bijdrage voor 2020 al in 2019 voldaan. Ook zijn er opnieuw heel 
wat collectebonnen besteld. Er resteert nog een  klein bedrag aan te betalen bedragen. Dat gaat in 
2020 de deur uit. 
 

Resultatenrekening 2019 
 
Uitgaven/lasten 
We dachten vorig jaar een meevaller te hebben op de uitgaven voor periodieken (Eenheid op papier 
o.a.), maar dat liep dit jaar anders. De penningmeester van Zuid Veluwe Vallei schoonde zijn 
boekhouding op en hij kwam met een rekening van € 2.923,84 op de proppen! Natuurlijk is er 
navraag gedaan naar deze hoge rekening, maar het betrof achterstallige bedragen. Gelukkig kan zo’n 
zeperd ons niet nog een keer overkomen, want de papieren Eenheid is verleden tijd. Wél moeten we 
rekening houden met een bijdrage voor de digitale Eenheid, maar dan gaat het om lagere bijdragen. 
Ook het onderhoud van de website leverde een kostenpost op. Eén van onze donateurs ontdekte, 
dat adresgegevens van Vensterleden/-donateurs op Google te vinden waren. Het lek is gedicht en 
het zal niet weer voorkomen! 
Het bedrag aan afschrijvingen is uiteraard hoger dan vorig jaar, want onze vaste activa zijn flink 
toegenomen en op de waarde ervan wordt elk jaar afgeschreven. 
 
Inkomsten 
Dank aan alle leden/donateurs die met hun hogere bijdragen weer gezorgd hebben voor een mooie 
opbrengst: totaal € 10.201,-. We zijn een kleine vereniging aan het worden met zo’n 60 
leden/donateurs, maar we houden nog steeds het hoofd boven water! 
De inkomsten van de yogalessen van Annemarie Viergever vormen nog steeds een belangrijke 
inkomstenbron. En nu de matjes op de vloer verwarmd worden door de infrarood panelen is er 
weinig reden om naar een andere locatie op zoek te gaan. Fijn voor Annemarie en voor Het Venster! 
Er staat een bijzonder bedrag bij de giften! In mei overleed Hanna te Voortwis. Uit haar nalatenschap 
heeft Het Venster een gift van € 1.000,- mogen ontvangen. Bijzonder blij zijn we daarmee! 
 

Het bestuur, maart 2020 
 


