
 

Memo 

Geachte (mede)bestuursleden. 

 

Ten behoeve van de verantwoording die wij dienen af te leggen aan de leden van onze sociëteit De 

Vereeniging, heeft u het financieel jaarverslag 2019 ontvangen. Deze notitie is als korte toelichting op 

het financieel jaarverslag. Deze notitie en het financieel jaarverslag is besproken met de kascontrole 

commissie op 5 februari 2019. Deze laatste zal haar bevindingen rapporteren aan de leden. 

 

De belangrijkste punten van het financiële jaarverslag: 

 

De netto inkomsten zijn gestegen met € 6.700 ten opzichte van 2018 en € 5.700 hoger dan begroot 

(€5.700). In 2019 zijn de inkomsten € 7.000 hoger en de uitgaven zijn € 300 hoger ten opzichte van 

2018. 

 

Inkomsten 

• Het aantal nieuwe leden is met 11 toegenomen en helaas is afscheid genomen van een aantal 

leden. Per saldo zijn we met 2 leden gestegen. 

• De omzet (verhuur zaal) is gestegen ten opzichte van de begroting 2019, meer verhuur en 

F&B omzet die cateraars aan ons moeten afdragen. 

• Omzet vaste gebruikers is minder dan verwacht door minder gebruik. 

 

Uitgaven 

• Bestuurskosten 

Het bestuur heeft zoveel mogelijk gekeken naar de kosten en uit te geven waar nodig. 

Commissies zijn erg actief geweest tegen lage budgetten en met succes. Daar mogen ze best 

trots op zijn. De contributiegelden voor lidmaatschappen zijn verminderd, uitgaven voor 

marketing zijn minder. Aan activiteiten voor evenementen, zoals Prinsjesdag ed is meer 

uitgegeven dan begroot. 

• Gebouw exterieur 

In deze kosten zitten ook de herstel werkzaamheden aan de voordeur van de sociëteit. 

Energie is behoorlijk gestegen door de verwachte gestegen energieprijzen. Het 

energieverbruik is in 2019 wel gedaald (gas met 11% en elektra met 22%), de afrekening 

daarvan komt in het voorjaar 2020. 
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• Gebouw interieur 

In 2019 is eea aan het interieur verbeterd, waaronder de bijzettafels, spullen voor keuken ed. 

die niet waren voorzien. Afgelopen jaar is boven het begrote bedrag uitgekomen, mede door 

een nagekomen factuur voor herstel schilderwerk uit 2018 van € 2.100. De 

schoonmaakkosten zijn binnen budget gebleven.  

 

• Overige uitgaven 

Aantal begrote posten zijn niet uitgevoerd of zijn nog niet gereed, zoals de nieuwe website, 

en geen kosten voor eherkenning. Door de advertenties zelf te regelen voor ons ledenboekje 

hebben we per saldo € 700 meer inkomsten (zie bijdrage nieuwsbrief (€ 3.377) en zijn de 

kosten van het boekje (€ 778) t.o.v. begroot € 1.900). 

 

Het betere operationeel resultaat is nodig geweest om de voorziening voor de voorgenomen 

renovatie/onderhoud op voldoende niveau te houden. 

 

De uitgaven voor de renovatie zijn in aparte memo weergegeven.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


