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Opnieuw waren er in 2018 penningmeesterperikelen. Nadat Tom Baerends koos voor het 

voorzitterschap van Het Inloophuis nam Jos Somsen waar als penningmeester a.i. In maart eindigde 

het voorzitterschap van Jos en daarmee ook haar tijdelijke penningmeesterschap. Gelukkig nam 

Petra Wubs het stokje over als kersvers bestuurslid in een nieuw bestuur, bestaande uit Herman de 

Rijk, voorzitter, Petra Wubs, penningmeester en Jaap van ’t Riet, secretaris. Dit driemanschap bleef 

niet lang bij elkaar, want in oktober legde Jaap zijn functie als secretaris neer. Er volgt dan opnieuw 

een verschuiving in taken: Herman blijft voorzitter, Petra wordt secretaris en Martin Schuitemaker 

neemt het penningmeesterschap op zich. De dagelijkse boekhouding blijft bij Wil Gouda. 

Samen met Petra heeft Wil zich verdiept in een nieuw boekhoudprogramma: E-boekhouden. Vanaf 

januari 2019 zal dit programma het oude Speed Balance vervangen. Met e-Boekhouden kunnen 

gemachtigden onafhankelijk van elkaar in de boekhouding kijken, wat met Speed Balance niet 

mogelijk was. 

Balans 2018 

Activa 

Vaste activa 
Zoals elk jaar is er weer 10% afgeschreven op de inventaris: meubilair en piano. Maar er is 
buiteninventaris bij gekomen. De tuin is voorzien van fraai buitenmeubilair. Ook op dit meubilair 
wordt jaarlijks 10% afgeschreven. De keuken stond nog voor € 2,- op de balans. Dat bedragje is 
afgeschreven, zodat keuken/tuin nu alleen nog het tuinmeubilair betreft. 
Het gebouw staat voor € 2,- op de balans, maar de verzekerde herbouwwaarde is gestegen naar € 
259.800,-. Deze waarde wordt jaarlijks geïndexeerd. Vorig jaar bedroeg de herbouwwaarde € 
245.800,-. 
 
Vlottende activa 
Het aantal bankrekeningen is verminderd. Bij ASN hebben we een zakelijke spaarrekening met een 
rente van 0,03% . In 2019 wordt het rentebedrag van  € 40,81 bijgeboekt. De overige rekeningen 
hebben we bij huisbankier Triodos, waaronder een zakelijke spaarrekening met een rente van 0,0%. 
 
Beleggingen 
De beleggingen hebben in 2018 aan dividend € 2.135,03 opgeleverd. Sinds de aanschaf in oktober 
2016 is het totale dividend € 4.062,67 geweest. Het koersresultaat is sinds de aanschaf helaas 
negatief: - € 2.600,99., maar dividend – koersresultaat is positiever dan met sparen mogelijk was 
geweest: € 1.461,68. Het dividend wordt niet opnieuw geïnvesteerd in de fondsen, waardoor de 
fondsen in aantal aandelen zachtjes krimpen. De beheerkosten worden namelijk betaald met 
aandelen. 
 
Passiva 
 
Eigen vermogen 
Het eigen vermogen is het kapitaal dat niet een zichtbare bestemming heeft, hier genoemd 
Algemene Reserve. Op 31 december 2018 is het negatieve resultaat verrekend met de Algemene 
Reserve, die daardoor lager uitvalt dan vorig jaar. 
 
 



Voorzieningen 
Voorzieningen hebben een zichtbare bestemming, zoals Voorziening gebouw, Voorziening pastoraat. 
In principe wordt aan deze voorzieningen elk jaar een bedrag toegevoegd, omdat ze als een soort 
spaarpot functioneren. Alleen Voorziening Pastoraat is aangevuld met het vaste bedrag van € 500,- 
en Voorziening Commissies met € 620,-. Er is ook een nieuwe voorziening ontstaan: Voorziening 
groot onderhoud gebouw. Hieraan wordt jaarlijks € 1.500,- toegevoegd. Voorziening gebouw is 
voorlopig nog bestemd voor herbouw of een ander gebouw. Maar daar zijn nog geen gerichte 
plannen voor. 
De overige voorzieningen zijn zo goed gevuld, dat ze voorlopig geen aanvulling nodig hebben. 
 
Vlottende passiva 
Opnieuw staat er een fiks bedrag, € 1.150,-, aan vooruit ontvangen bijdragen van leden voor 2019. 
Zo’n vooruitbetaling kan fiscaal voordelig zijn. De Spaarpot ouderen is helemaal leeg getrokken in 
december, toen de laatste activiteit van de Contactochtenden plaatsvond: kerststukjes maken. 
 

Resultatenrekening 2018 
 
Uitgaven/lasten 
Wat valt op aan de uitgavenkant: 
Meevallers: periodieken € 357,16 i.p.v. de verwachte € 750,-. Energiekosten zijn bijna gelijk aan die 
van 2017. 
Niet gerekend op: de nieuwe Voorziening groot onderhoud gebouw, waaraan € 1.500,- is 
toegevoegd. Aan algemene verenigingskosten zoals kleine reparaties, hapjes en drankjes voor de 
ALV, reiskosten naar diverse bijeenkomsten enz. is meer uitgegeven dan begroot: € 1.447,39 i.p.v. € 
800,-. En natuurlijk een negatief beleggingsresultaat, maar daar tegenover staat  ontvangen dividend 
en dat wordt genoemd bij de inkomsten. 
 
Inkomsten 
Hoewel het aantal leden en donateurs blijft dalen, blijven de inkomsten op peil dankzij hogere 
bijdragen van diverse leden. Er was gerekend op totaal € 9.000,-, maar gelukkig is het toch weer € 
10.351,- geworden! 
Een hele positieve bijdrage komt van de yogalessen van Annemarie Viergever. Samen met andere 
workshopopbrengsten werd een bedrag van € 6.003,82 opgebracht!  
De rente-inkomsten stellen niet veel meer voor. Over 2018 wordt van de ASN-bank een rente-
opbrengst van € 40,- verwacht. Het dividend van de Triodosfondsen bleef ook iets onder de maat. 
Het jaar 2018 was voor ons opnieuw geen geweldig beleggingsjaar, maar sparen biedt alsnog geen 
alternatief. 
 

Het bestuur, maart 2019 


