
Financieel verslag 2020 

Dank aan Wil Gouda voor haar inzet en haar nauwgezetheid, waarmee zij de boekhouding 
verzorgt! Met deze openingszin hoop ik de komende jaren elk financieel verslag te beginnen. 
 
Met een open houding/instelling hebben Wil en ondergetekende de financiële huishouding 
van Het Venster nagelopen. Wij hebben afgesproken, dat we het vier-ogen principe 
hanteren. Zo houden we elkaar scherp en maken we het automatisme bespreekbaar. 
 
De ervaring leert, dat er weinigen onder ons interesse tonen in de financiële huishouding 
van de vereniging. Zolang we er financieel goed voorstaan en geen onverantwoorde 
uitgaven worden gedaan, lijkt iedereen het prima te vinden. 
We streven ernaar de boekhouding en de verantwoording zo transparant mogelijk te laten 
zijn. Omdat de leden geen digitaal zicht hebben in de boekhouding, kijk ik maandelijks over 
de schouders van Wil mee en paraferen wij beiden alle uitgaven boven de € 100,--. Zo 
trekken wij samen op, krijg ik de gelegenheid mij in de materie te verdiepen en delen we 
samen de verantwoordelijkheid. Op mijn beurt informeer ik, als penningmeester, regelmatig 
het bestuur over de financiële gang van zaken. 
 
Gelet op deze werkwijze zal de financiële verantwoording in de Algemene Leden 
Vergadering kort en bondig zijn. Hieraan voorafgaand krijgen alle leden de mogelijkheid 
schriftelijk vragen te stellen. De vragen zullen per omgaande schriftelijk beantwoord 
worden. Intussen zal de commissie die belast is met de kascontrole, haar werk verrichten. 
 
Toelichting Balans 
We mochten ons erin verheugen, dat een lid van de afdeling Ede na de opheffing zich als lid 
naar Het Venster heeft laten overschrijven (inmiddels weer uitgeschreven) met medeneming 
van haar financiële aandeel van € 10.000,-- (vrijgekomen uit de boedelscheiding). Dankzij dit 
ingebrachte financiële aandeel, sluiten we het boekjaar 2020 positief af. 
 
Toelichting Resultatenrekening 
Door de corona-maatregelen (minder samenkomsten en minder verhuur) zijn er kleine 
verschillen tussen de inkomsten en de uitgaven, zoals begroot. De afdracht aan het landelijk 
bureau Vrijzinnig Nederland is m.i.v. 1 september 2020 verhoogd van € 30,-- naar € 35,-- per 
lid en donateur.  
 
Tot slot: wij blijven de uitgangspunten voor het financieel beleid en vermogensbeheer, 
weergegeven in het Meerjarenbeleidsplan, volgen. 
 
Veenendaal, 1 februari 2021 
 
Wim van Keulen 
penningmeester 

 

 


