Vereniging Samenwerkende Kinderboerderijen Nederland
Toelichting op jaarcijfers 2017
De Vereniging heeft over 2017 een verlies gerealiseerd van EUR 34.726. Afgezien van een
nagekomen extra uitkering uit een nalatenschap van ruim EUR 4.000 heeft de Vereniging alleen maar
kosten gemaakt. Voor 2017 heeft de ledenvergadering namelijk besloten om geen contributie bij
haar leden in rekening te brengen.
Als gevolg van het negatieve exploitatie resultaat is het kapitaal afgenomen van EUR 68.441 naar EUR
33.715. Per 31 december 2017 is het volledige kapitaal beschikbaar in liquide middelen. De balans
per 31 december 2017 is niet complex. Naast liquide middelen en kapitaal is slechts sprake van een
post crediteuren. Dit zijn nog te betalen kosten met betrekking tot 2017 welke in 2018 zijn betaald.
De ontvangen rente ad EUR 16 is het saldo van ontvangen rente ad EUR 147 en bankkosten ad EUR
131.
Toelichting op de overige bedrijfskosten:

Advieskosten
Kantoorkosten
Ledenvergaderingen
Regio bijeenkomsten
Bestuurskosten
Reis- en verblijfkosten
Verzekeringen
Contributies
Overige

2017

2016

€

€

22.895
408
8.021
0
3.592
2.395
365
1.046
241

30.903
1.255
2.744
1.000
915
596
2.538
1.074
2.378

38.963

43.403

Kosten zijn inclusief omzetbelasting aangezien de Vereniging geen ondernemer is voor de
omzetbelasting.
Advieskosten
De advieskosten over 2017 betreft 3 onderdelen:
 Advocaatkosten
 Ondersteuning van de Vereniging door Inger van der Laan
 Accountantskosten (afwikkeling 2014, 2015 en 2016 + ledenvergadering)

EUR 7.570
EUR 11.707
EUR 3.618

De advieskosten over 2016 betreffen vooral kosten advocaat en accountant voor het bijzondere
onderzoek en afwikkeling jaarrekeningen over diverse jaren. Tevens kosten FNV consult inbegrepen.
Kantoorkosten
Kantoorkosten 2017 betreffen vooral kosten abonnement financiële administratie (Snelstart).

Ledenvergaderingen
Stijging kosten ledenvergadering doordat op luxere locatie tweemaal ledenvergadering is
georganiseerd. Voor de ledenvergadering in oktober is tevens een dag voorzitter ingehuurd.
In 2016 waren de twee ledenvergaderingen low budget.
Regio bijeenkomsten
In 2016 heeft de Vereniging bijdrage voor regiobijeenkomsten betaald.
Bestuurskosten
Bestuurskosten zijn grotendeels vergaderingen op locatie in omgeving Utrecht (Bastion hotels en
Postiljon hotels) al dan niet in combinatie met lunch of diner. Toename in aantal bijeenkomsten ten
opzichte van 2016.
Reis- en verblijfkosten
Vorig jaar was deze post opgenomen in de rubriek bestuurskosten. Dit jaar in de jaarrekening
afzonderlijk gepresenteerd. Doordat meerdere bijeenkomsten hebben plaatsgevonden zijn ook de
reiskosten toegenomen. Declaratie kilometers tegen EUR 0,19 of declaratie van de kosten openbaar
vervoer.
Verzekeringen
Door de kleinere organisatie zijn ook de kosten verzekeringen afgenomen.
Contributies
Met name:
 Lidmaatschap European Federation of City Farms
 Lidmaatschap Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk
Overige opmerkingen:
 De jaarrekening 2017 sluit volledig aan op de financiële administratie.
 Het saldo liquide middelen volgens de jaarrekening sluit volledig aan op de opgave van de
Rabobank.
 Alle geboekte kosten zijn onderbouwd met kostenfacturen, declaraties of andere documenten.

