FINANCIEEL JAARVERSLAG 2020
LAKENVELDER- & VORWERKHOENDER SPECIAALCLUB

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2020
Aan

: Leden

Van

: Penningmeester, Bart Landheer

Datum

: 17 maart 2021

Aantal pag.

: 11 inclusief deze pagina

Bijgaand ontvangt u het financieel verslag 2020 van de Lakenvelder en Vorwerkhoender Speciaalclub.
Dit verslag omvat de balans en winst/verliesrekening 2020 plus een toelichting op de inkomsten en uitgaven.
De penningmeester verzoekt de leden van de kascommissie deze te willen controleren.
Na controle en goedkeuring kan de kascommissie op 17 april 2021 aan de Algemene Leden Vergadering
voorstellen om bestuur en penningmeester decharge over het boekjaar 2020 te verlenen.

Inhoud:
- Toelichting jaarcijfers 2020
- Balans en winst/verliesrekening 2020
- Bijlagen (jaaroverzicht Rabobank + bankboekingen)

TOELICHTING INKOMSTEN 2020
Het financiële jaarverslag 2020 laat zien dat we, ondanks Corona, toch een aanzienlijk aantal Jubileum-jaar
activiteiten hebben kunnen realiseren. Door de Jubileum-kado's waren de kosten hoger dan de inkomsten.
Positief is dat we opnieuw in ledental zijn gegroeid en we hebben het magische aantal van 'meer dan
honderd leden' bereikt. In 2020 ontving onze club daardoor opnieuw meer contributie. Het groot aantal
nieuwe (proef)leden zorgt voor 25% hogere contributiebijdragen in 2020.

Ten bate van ons Jubileum hebben een aantal leden aanzienlijke donaties gedaan. De ledenbijdragen voor
het 40-jarig-jubileum bedroegen €1.185,90. Ook ontvingen we een KLN-bijdrage van € 200,- voor ons
jubileumboek. Deze ontvangen bedragen, voor zover deze niet bedoeld waren voor het nieuwe clubboek,
worden toegevoegd aan de algemene reserve. Wellicht dat we op enig moment na de pandemie daaraan
alsnog een feestelijke bestemming kunnen geven.
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TOELICHTING UITGAVEN 2020
De algemene clubkosten waren lager. Bestuursvergaderingen vonden plaats via ZOOM. De ALV 2020 vond
ook digitaal plaats. Het uitgekeerde prijzengeld aan onze leden heeft betrekking op de Noordshow 2020.

KOSTEN 40-jarig JUBILEUM
De in 2019 begrootte kosten voor de viering van ons 40 jarig jubileumjaar 2020 zijn door Covid niet
gemaakt. Wel hebben we kosten gemaakt voor alle jubileumkado's en deze vormen de belangrijkste
uitgaven van dit jaar (€3.247,75). Vanwege Covid konden deze kado's niet persoonlijk worden overhandigd.
Reden waarom alle pakketten tegen (niet begrootte) kosten zijn verzonden met Post-NL.

De glazen, tassen, als ook kaart en verpakkingsmaterialen werden extern ingekocht. Het boek is door onze
secretaris met veel aandacht en enthousiasme samengesteld. Het boek omvat 128 pagina's: 30 pagina's
meer dan oorspronkelijke begroot. Dit boek is tot stand gekomen en gemaakt door deskundige vrijwilligers.
Daarvoor is, aan bestede tijd, een niet materiele donatie gedaan van zo'n 225 uur. Het boek is tegen
kostprijs gedrukt. De KLN heeft aan het drukwerk € 200,- bijgedragen. Er zijn 150 exemplaren gedrukt,
waardoor we ook nieuwe leden ter kennismaking een clubboek kunnen toesturen. De overblijvende boeken
en glazen zijn geactiveerd en als inventaris op de balans opgenomen tegen de kostende prijs.

KOSTEN CLUBACTIVITEITEN
Buiten de Regionale Hokbezoeken en de Jong Dierendag in Mijdrecht zijn er dit jaar geen kosten gemaakt
voor bijeenkomsten of kleindiershows. De Regionale Hokbezoeken laten een positief saldo zien, omdat
enkele gastvrouwen/gastheren de lunchkosten niet wilden ontvangen maar deze hebben gedoneerd aan de
club. De kosten voor de Jong Dierendag zijn hoger doordat, op verzoek van de twee andere clubs voor
deelname en lunch geen € 12,50 maar slechts € 7,50 werd gevraagd. Bij het innen van de verschillende
lunch bijdragen op locatie hebben we gebruik gemaakt van de pin mogelijkheid van I-Zettle.

De post kado's/bloemen betreft voornamelijk de kosten gemaakt voor het afscheid van dhr Ron LePoole als
bestuurslid en de feestelijke overhandiging van de 40-jaar KLN speld aan de heren Braakman en Pluim. Zij
ontvingen beiden een lijst met oorkonde, bloemen en een speciale fles Lakenvelder-Vowerk Jenever om de
feestelijkheden kracht bij te zetten.

APK-KIP EENMALIGE KOSTEN
Voor het door onze club bedachte APK-KiP hebben we keurmeesters aangeboden dat zij hun reiskosten
konden declareren. Sommigen hebben daarvan gebruik gemaakt. Het bleek te ingewikkeld om deze kosten
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aan de verschillende deelnemers door te berekenen. Omdat APK-KiP wel zeer positief is ontvangen boeken
we dit als promotiekosten.

Deelnames, reserveringen, lunches en andere bestellingen via onze website worden middels IDEALbetalingen via Mollie-payments geheel geautomatiseerd verwerkt. Nieuw is het gebruik van I-Zettle, een
mogelijkheid om in Covid-tijd zonder cash-geld op locatie te pinnen. De eenmalige kosten voor I-Zettle zijn
opgenomen onder de bankkosten.

Het verlies of negatief resultaat is beperkt gebleven tot € 1.074,05 voornamelijk veroorzaakt door de
Jubileum uitgaven. Voor de financiële overschrijding is door de leden in de ALV van 18 april 2020 met
algemene stemmen goedkeuring verleend aan de tijdelijke ontheffing van Art. 18 van het huishoudelijk
reglement. Na controle en goedkeuring door bestuur en kascommissie, zal dit verlies ten laste zal worden
gebracht van de algemene reserve.

TOELICHTING BALANS 2020
Op de balans (ook wel staat van herkomst en bestedingen genaamd) staan de banksaldi per 31 december.
De saldi vermeldt op de balans sluiten (kloppen) met de saldi op het RABO jaaroverzicht 2020. Onder
inventaris zijn opgenomen 42 clubboeken en 10 sets theeglazen. Na akkoordbevinding en verwerking van
het verlies bedraagt de Algemene Reserve van onze vereniging: € 3.027,58

De clubadministratie wordt via een geautomatiseerd boekhoudprogramma van Minerva Holding BV
bijgehouden. Dat wordt ons kosteloos ter beschikking gesteld. De mutatiegegevens van de bank worden
door het programma ingelezen. Zowel de bankgegevens van het jaar 2020 als ook van het voorgaande jaar
2019 worden getoond om een vergelijk te kunnen maken tussen de afgelopen 2 jaren.

Op de volgende pagina's 4-5 treft u de balans & winst/verlies rekening en
het financiele jaaroverzicht Rabobank

Mochten er vragen zijn, dan verduidelijk ik deze graag per mail of telefoon.

Met vriendelijke groet,
Nederlandse Lakenvelder & Vorwerkhoender Speciaalclub
Bart Landheer (penningmeester)
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Winst/Verlies rekening en balans 2020
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