
 

FIANCIEEL OVERZICHT 2020 - 2021 
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 1-1-2020   31-12-2020   
Kas  €  101,35   Kas  €  113,35    
ING Betaalrekening   €  1.171,54   ING Betaalrekening  €  1.326,03    
ING Zkl. Spaar   €  6.954,91   ING Zkl. Spaar  €  5.454,91    
ING Zkl.  Spaar Kwartaal   €   47,93   ING Zkl.  Spaar Kwartaal  €   47,93    

   €  8.275,73     €  6.942,22    
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Inkomsten     Uitgaven    
Achterstallige contributies 2019   € 30,00   Marepost  €  4.057,15    
Contributies 2020   € 432,00   Marepost (extra kosten jubileum)  €  450,00    
Contributies 2020 tot 2025   € 480,00   Nieuwjaarsreceptie  €  660,00    
Contributies 2021   € 348,00   Buurtkosten  €  29,80    
Contributies 2021 tot 2026   € 240,00    Vrijwilligerskosten  €  210,00    
Donaties 2020   € 23,00    Kantoor-verzendkosten  €  172,57    
Donaties 2021   € 99,50    Drukwerk  €  181,50    
Subsidie Gemeente   € 3.415,18   Betaalverkeerkosten  €  153,54    
Verkoop jubileumboek 45 jaar   € 10,00   Bestuur- AVL-kosten  €  85,40    

        
    Runderplein  €  411,23    
Vrijval reserve Runderplein   € 411,23       
Vrijval reserve Jubileumjaar 2020   € 1.666,59   Res. Jubileumjaar 2025  €   500,00   
Vrijval vooruitb. donat. 2020   € 89,00   Res: Donaties 2021  €   99,50    
Vrijval vooruitb. contr. 2020   € 954,00   Res: Contributies 2021  €  348,00  58 leden 
    Res: Contributies 2021 tot 2025  €  384,00  16 leden 

    Res: Contributies 2021 tot 2026  €  240,00  8 leden 

       

     Exploitatieoverschot  €   215,81   

   € 8.198,09      €  8.198,50    
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 1-1-2020   af-/toename 2020 31-12-2020   
Runderplein  € 2.889,46   € -411,23  € 2.478,23   
Vooruitbet. Contributies 2020  € 954,00   € -954,00  € -   

Vooruitbet. Contributies 2021  € 486,00    € 492,00  € 978,00 163 leden 
Vooruitbet. Contributies 2022  € 486,00    € 144,00  € 630,00 105 leden 
Vooruitbet. Contributies 2023  € 486,00    € 144,00  € 630,00 105 leden 
Vooruitbet. Contributies 2024  € 126,00    € 144,00  € 270,00 45 leden 
Vooruitbet. Contributies 2025  € -   € 48,00  € 48,00 8 leden 
Vooruitbet. Donaties 2020  € 89,00    € -89,00  € -   
Vooruitbet. Donaties 2021  € -   € 99,50  € 99,50    
Jubileumjaar 2020  € 1.666,59    € -1.666,59  € -   
Jubileumjaar 2025  € -   € 500,00  € 500,00   

Eigen vermogen  € 1.092,68    € 215,81  €  1.308,49    

  € 8.275,73   € -1.333,96  €  6.942,22    
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 Inkomsten     Uitgaven      

Vrijval contributies 2021  € 978,00   Marepost  € 4.100,00   
Vrijval donaties 2021  € 99,50   Nieuwjaarsreceptie  € -   
Contributie 2021  € 372,00   Buurtkosten  € 250,00   
Subsidie Gemeente  € 3.200,00   Vrijwilligerskosten  € 200,00   

    Kantoor-Verzendkosten  € 200,00   

    Drukwerk  € 200,00   

    Betaalverkeerkosten  € 170,00   

    Bestuur- AVL-kosten  € 200,00   
Vrijval reserve Runderplein  € 350,00   Runderplein  €  350,00    
        

      €    -    
Exploitatietekort  € 670,50      €   -    

  € 5.670,00     €  5.670,00    
              

 



Toelichting Jaarrekening 2020 Buurtvereniging Maredorp-de Camp Leiden 

Inkomsten 2020 

Contributies:  het verzoek aan de leden om contributie te betalen wordt eind 2019 verstuurd, het 
rappel volgt begin 2020 en bij het bericht van de afgelasting van de ledenvergadering 
(april). Betalingen in 2020 hebben derhalve betrekking op zowel het jaar 2019 en 2020 
(late betalingen) als het jaar 2021 (vroege betalingen). Leden hebben de mogelijkheid 
om voor 5 jaar, zijnde 5 keer 6 euro, te betalen. Deze betalingen hebben dus betrekking 
op de jaren 2020 tot 2025 (late betaling) en 2021 tot 2026 (vroege betaling).  

 Vooruitbetaalde contributies worden geoormerkt als reserve, zie verder daar. 
 
Reservering 2020: in de boekhouding werd rekening gehouden met kosten in verband met het Jubileum-

jaar 2020. Een deel van die kosten is inderdaad gemaakt in de vorm van extra pagina’s 
in de Marepost. Maar door de covid-maatregelen waren festiviteiten niet mogelijk. 
Besloten is om het restant van de reservering toe te wenden voor de gehele exploita-
tie, dit is in lijn met afspraken met de gemeente in verband met de subsidie-toeken-
ning. 

Uitgaven 2020 
 
Marepost: de uitgaven ten behoeve van het wijkblad van de vereniging dat 4 keer per jaar in kleur 

in een oplage van rond de 2000 exemplaren verschijnt. Het kerstnummer is dikker en 
derhalve duurder. In 2020 is een lustrum-editie verschenen met meer pagina’s. Het 
blad wordt verspreid over alle huizen en (niet leegstaande) winkels in de wijk. Daar-
naast wordt het toegezonden aan zogenaamde buitenleden en ter inzage gelegd bij 
stadhuis, bibliotheek en museum Boerhaave. 

 
Drukwerkkosten: kosten voor overig drukwerk, zoals de kerstkaarten, zijn apart opgenomen in de jaar-

rekening. Anders dan vorige jaren was er dit jaar geen sprake van een nieuwjaarsre-
ceptie of een zomerborrel en derhalve waren er dus geen uitnodigingen nodig. 

  
Nieuwjaarsreceptie: de uitgaven ten behoeve van deze, goed bezochte, buurtactiviteit in januari die toe-

gankelijk is voor alle buurtbewoners en waarvoor de leden, maar ook de wijkagent, 
wijk-boa, wethouder en buurtregisseur, een uitnodiging krijgen. 

 
Buurtkosten: een van de kerntaken van de vereniging is het organiseren, stimuleren of deelnemen 

van/aan buurtactiviteiten, dit jaar aanzienlijk ingeperkt door de covid-maatregelen. De 
daarmee gepaard gaande kosten vallen onder de post buurtkosten, zo ook het in het 
zonnetje zetten van jubilerende leden. 

 
Bestuur en AVL: het bestuur vergadert minimaal 10 keer per jaar. Deze post betreft de uitgaven voor 

het afhuren van de locatie voor deze vergaderingen en bijkomende kosten. In 2020 is 
geen jaarvergadering gehouden in verband met het verbod op bijeenkomsten. 

 
Vrijwilligerskosten: vrijwilligers zijn belangrijk voor het functioneren van de buurtvereniging. Onbezoldigd 

wordt de wijkkrant bezorgd, de uitnodigingen in de bus gedaan, activiteiten georgani-
seerd, etc. De vereniging stimuleert de vrijwilligers normaal gesproken door ze jaarlijks 
te bedanken met een etentje en een koffiemoment. Dit jaar is gekozen voor een bloe-
menbon. De kosten hiervoor vallen onder ‘vrijwilligerskosten’ 

 
Overige kosten: de overige kosten die op de jaarrekening staan hebben betrekking op  

uitgaven voor bijvoorbeeld enveloppen, papier, postzegels, website, etc. (kantoor- en 
verzendkosten) en kosten die de bank in rekening brengt (betaalverkeerkosten). 

  
Reserve 2025: de buurtvereniging kijkt vooruit naar het volgende lustrum en daarbij horen, normaal 

gesproken, extra kosten. Het bestuur vind het raadzaam om, zeker nu er sprake is van 
een exploitatie-overschot, nu alvast te beginnen met het opbouwen van een reserve. 

 
Runderplein 

De gemeente heeft in 2017 een subsidie verstrekt voor het onderhoud en gebruik van het Runderplein. Het 
beheer van deze subsidie is gedelegeerd aan de buurtvereniging, maar zij heeft hier verder geen enkele 
zeggenschap over. Uitgaven die zijn gedaan door omwonenden en verzorgers van het Runderplein worden 
door hen gedeclareerd bij de buurtvereniging. Deze kosten worden vervolgens verrekend met de reserve 
die aangehouden wordt. Dit leidt tot elkaar opheffende posten aan de inkomsten- en uitgaven kant. 

Saldi en reserves per 31 december 2020 

Een deel van het vermogen van de vereniging is geoormerkt. Belangrijkste post is de Runderpleinreserve 
(hiervoor benoemd). Daarnaast worden de vooruitbetaalde contributies geoormerkt met het jaar waarvoor 
ze zijn voldaan. De betreffende reserve valt vrij in dat specifieke jaar en staan tot dat moment credit op de 
balans als een schuld van de buurtvereniging aan de leden. 

Daarnaast houdt de vereniging een reserve aan voor de extra kosten die gepaard gaan met het eerstvol-
gende jubileumjaar, deze bedraagt ultimo 2020 500 euro. 

De liquide middelen van de buurtvereniging zijn in 2020 afgenomen met 1.333,96 euro, zijnde het verschil 
tussen de daadwerkelijke inkomsten (5.077,68 euro) en uitgaven (6.411,19 euro). In het overzicht zijn deze 
posten cursief weergegeven. 

Het eindsaldo (per 31 december 2020) van 6.942,22 euro bestaat dus uit het resterende deel van de  Run-
derpleinreserve (2.478,23 euro), de reserves voor de vooruitbetaalde contributies en donaties (in totaal 
2.655,50 euro) en een eigen vermogen van 1.308,49 euro. 

Exploitatie resultaat 
 
De kosten van de exploitatie bedroegen in 2020 8.198,50 euro. Het overschot op de exploitatie in 2020 
bedroeg 215,81 euro, wat is toegevoegd aan het eigen vermogen. Hierbij moet worden opgemerkt dat er 
onder normale omstandigheden sprake was geweest van een exploitatietekort: in 2020 zijn immers tal van 
voorziene kosten (zoals voor de jaarvergadering, zomerborrel en lustrum-festiviteiten) niet gemaakt. 
 
Vertaling naar kostenposten subsidieregeling 
 
De subsidieregeling kent de posten organisatiekosten, communicatiekosten en kosten activiteiten. Omzet-
ting naar deze indeling levert de volgende opsomming: 
Organisatiekosten  
   (druk- en stencilwerk, bank-, kantoor-, bestuurs- & vrijwilligerskosten):  482,02   euro. 
Communicatiekosten 
 (vervaardiging/verzending buurtblad, uitnodigingen, websitekosten):  4.828,14   euro. 
Kosten van activiteiten in de buurt en wijk:  689,80   euro. 


