Financieel jaarverslag 2016 en 2017 van de vereniging
Noorden Duurzaam
Vast te stellen in de ALV van 7 november 2018. Het inhoudelijke Jaarverslag 2016 is behandeld en
goedgekeurd in de ALV van 26 januari 2017.

1 Algemeen
De vereniging heeft in 2016 en 2017 ingrijpende veranderingen doorgemaakt. Er is een nieuwe missie
geformuleerd en een nieuw proces- en organisatieontwerp tot stand gekomen. Verder zijn de RvT en het
bestuur in deze periode volledig vervangen en is gewerkt aan de aanpassing van het financiële systeem
op het nieuwe organisatiemodel. Het samenstellen van de jaarstukken heeft hierdoor vertraging
opgelopen, zodanig dat presentatie en behandeling van de jaarstukken 2016 en 2017 pas nu mogelijk is.
In het bestuursjaarverslag 2016 staat over de financiën het volgende: ‘De penningmeester zegt dat het
financieel overzicht over 2016 voldoende is ingevuld om een oordeel te geven. De inkomsten uit
contributies blijven wat achter t.o.v. de begroting. De inkomsten uit projecten zijn hoger dan verwacht.
Het eindresultaat zal licht negatief zijn, maar gunstiger dan dat over 2015. Dat is hoopgevend. Het
banksaldo eind 2016 bedroeg ruim € 34.000. De voorzitter merkt nogmaals op dat de jaarrekening over
2016 wordt voorgelegd in de volgende ALV.’
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2 2016
2.1

Integraal resultaat 2016

Toelichting:
-

Interne verrekeningen (bijvoorbeeld tussen bestuur en werkgroepen) zijn in dit overzicht
meegeteld. Dit verhoogt de inkomsten en uitgaven in gelijke mate en heeft geen invloed op
het integrale resultaat
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2.2

Balans 2016

Toelichting:
-

Alle bedragen zijn afgerond op hele euro's. Dit kan afrondingsverschillen geven.

-

De eerste balans van de vereniging is van 2014 en betreft de periode vanaf de oprichting
van de vereniging op 19 november 2013.

-

Tot en met 2015 bestond de voorziening voor tafels, projecten, inkomende opdrachten en
uitgaande opdrachten uit één balanspost. Met ingang van 2016 wordt deze gesplitst in
aparte posten. De instelling per post is op basis van de administratie 2015.

-

Het saldo onderhanden projecten en onderhanden inkomende opdrachten (voor soms
meerdere projecten) en uitgaande opdrachten (deelprojecten) wordt afhankelijk van de
stand bij activa (igv. positief saldo) of passiva (igv. negatief saldo) weergegeven. Zie voor
een uitsplitsing de betreffende saldilijsten.

-

Onderaan bij "Toedeling resultaat" staat het jaarresultaat. De bedragen erboven geven aan
hoe het resultaat is verdeeld over het Eigen vermogen, de voorziening Tafels en de posten
voor onderhanden projecten, inkomende en uitgaande opdrachten. De optelling in de kolom
is: (totaal verdeling binnen passiva) -/- (totaal verdeling binnen activa) = jaarresultaat.

-

In de laatse periode van 2016 zijn facturen verzonden en betaald voor diverse projecten die
in 2017 worden afgerond. Hierdoor is het banksaldo verhoogd, evenals de post
Onderhanden projecten. Ook de hoogte van de post Crediteuren hangt hiermee samen, dit
betreft onder andere facturen voor de betreffende projecten die in 2016 zijn ontvangen en
in 2017 zijn betaald.
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2.3

Kasstroomoverzicht 2016

Toelichting:
-

Het kasstroomoverzicht is samengesteld volgens de directe methode (dwz obv werkelijk ontvangen
en uitgegeven bedragen).
Van de jaren tot en met 2015 ontbreken in het nieuwe administratiesysteem de bankafschriften.
Daardoor kloppen de bedragen van de kasstromen voor die jaren niet. De banksaldi primo en ultimo
worden wel correct weergegeven.
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2.4

Inkomsten en uitgaven Bestuur 2016

Toelichting:
-

De projectverwerving heeft meer opgeleverd dan begroot. De posten Bijdragen vanuit
projecten en Bijdragen Kwartiermaken kunnen in dit verband samen worden gezien.

-

Op cursussen is verlies geleden: de inkomsten vielen tegen en de kosten vielen juist hoger
uit dan begroot.

-

De overschrijding op de post Coördinatiewerkzaamheden is voornamelijk veroorzaakt door
een besluit om per juni de maandvergoeding van de (full time) coördinator te verhogen van
€ 2.250 naar € 4.000. Later in het jaar is de vergoeding lager uitgevallen omdat een deel kon
worden toegeschreven aan projecten. Behalve de verenigingscoördinator zijn tenslotte ook
de vergoedingen van drie werkgroepcoördinatoren (totaal € 4.244) ten laste gekomen van
deze post.
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2.5

Tegoeden tafels 2016
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3 2017
3.1

Integraal resultaat 2017

Toelichting:
-

Interne verrekeningen (bijvoorbeeld tussen bestuur en werkgroepen) zijn in dit overzicht
meegeteld. Dit verhoogt de inkomsten en uitgaven in gelijke mate en heeft geen invloed op
het integrale resultaat
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3.2

Balans 2017

Toelichting:
-

Alle bedragen zijn afgerond op hele euro's. Dit kan afrondingsverschillen geven in
optellingen.

-

Het saldo onderhanden projecten en onderhanden inkomende opdrachten (voor soms
meerdere projecten) en uitgaande opdrachten (deelprojecten) wordt afhankelijk van de
stand bij activa (igv. positief saldo) of passiva (igv. negatief saldo) weergegeven. Zie voor
een uitsplitsing de betreffende saldilijsten.

-

Geheel onderaan in de kolom "Toedeling resultaat" staat het jaarresultaat. De bedragen
erboven geven aan hoe het resultaat is verdeeld over het Eigen vermogen, de voorziening
Tafels en de posten voor onderhanden projecten, inkomende en uitgaande opdrachten. De
optelling in de kolom is: (totaal verdeling binnen passiva) -/- (totaal verdeling binnen activa)
= jaarresultaat.
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3.3

Kasstroomoverzicht 2017

Toelichting:
-

Het kasstroomoverzicht is samengesteld volgens de directe methode (dwz obv werkelijk
ontvangen en uitgegeven bedragen).

-

Van de jaren tot en met 2015 ontbreken in het nieuwe administratiesysteem de
bankafschriften. Daardoor kloppen de bedragen van de kasstromen voor die jaren niet. De
banksaldi primo en ultimo worden wel correct weergegeven.
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3.4

Inkomsten en uitgaven Bestuur 2017
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3.5

Tegoeden tafels en projecten 2017
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4 2018
4.1

Integraal resultaat 2018 t/m Q3

Toelichting:
-

Interne verrekeningen (bijvoorbeeld tussen bestuur en werkgroepen) zijn in dit overzicht
meegeteld. Dit verhoogt de inkomsten en uitgaven in gelijke mate en heeft geen invloed op
het integrale resultaat
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4.2

Inkomsten en uitgaven Bestuur 2018 t/m Q3
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4.3

Tegoeden tafels 2018 t/m Q3
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