
FINANCIEEL JAAROVERZICHT 2020

BATEN 2020
begroting

2020
tot 3-10

2020
na 3-10

2020
totaal

2021
begroting

Contributie 8.000,00 6.337,00 989,00 7.326,00 7.500,00

Contactdag 800,00 2.500.00

Overige inkomsten 200,00 185,70

Afname vermogen 4.680,00 2.948,85

Totaal 13.930,00 10.460,55 10.000,00

LASTEN 2020
begroting

2020
tot 3-10

2020
na 3-10

2020
totaal

2021
begroting

Drukkosten Knip-Pers 7.000,00 3.695,37 1.142,06 4.837,43 3.600,00

Verzending Knip-Pers 253,32 253,32 1.000,00

Contactdag / Alg. vergadering 2.000,00 965,00 965,00 2.500,00

Secretariaat 300,00 865,39 193,30 1.058,69 250,00

Redactie 2.500,00 909,02 909,02 400,00

Bestuurskosten 900,00 595,68 223,46 819,14 500,00

Ledenadministratie 300,00 273,66 273,66

Promotie 190,70 190,70 250,00

Website 120,00 268,29 388,29 200,00

Bankkosten 300,00 137,10 46,20 183,30 200,00

Reservering jubileum 1.000,00

Overige kosten 630,00 582,00 582,00 100,00

Totaal 13.930,00 10.460,55 10.000,00

BALANS

ACTIVA ultimo
2019

ultimo
2020

PASSIVA ultimo
2019

ultimo
2020

ING betaalrekening 4.681,14 3.668,04 Vooraf betaalde contr. 324,50 3.911,00

ING rekening winkel 765,85 Openstaande schulden 92,48 250,28

Spaarrekening 20.682,39 20.682,39 Lies Markus Fonds 5.181,50 2.607,10

Boekenvoorraad P.M. Reservering Contactdag 2.500,00 2.500,00

Eigen vermogen 18.030,90 15.082,05

TOTAAL 26.129,38 24.350,43 TOTAAL 26.129,38 24.350,43



Toelichting bij de baten en lasten
• Omdat met het aantreden van een volledig nieuw bestuur op 3 oktober, is in de

jaarrekening een onderscheid gemaakt tussen de administratie voor en na die datum.
Daarnaast is een kolom gemaakt met de totaalbedragen voor het gehele jaar.

• Na 3 oktober is er een uitgebreide belronde gemaakt langs leden die de contributie nog niet
hadden voldaan. Dit leverde € 989,00 op.

• De post overige inkomsten bestaat uit de liquidatie van de internetwinkel.
• De drukkosten van de Knip-Pers waren lager dan begroot, omdat er één nummer niet is

verschenen en omdat het december-nummer bij een goedkopere drukker is gedrukt.
• De post drukkosten na 3 oktober bevat ook de bestelling van 3.000 enveloppen voor de

verzending van de Knip-Pers. Een voorraad waar de vereniging de komende 2 jaar mee
vooruit kan.

• De nieuwe drukker verzorgt de verzending van de Knip-Pers niet, zodat er een nieuwe post
is ontstaan.

• De contactdag kon niet doorgaan. In plaats daarvan zijn twee algemene ledenvergaderingen
gehouden. De genoemde kosten betreffen de huur van het congrescentrum.

• De secretariaatskosten waren hoger dan begroot, vanwege de portokosten voor de
uitnodigingen voor de algemene ledenvergaderingen.

• Kosten voor promotie betreft de productie van een folder en posters.
• De post website bestaat voor 3 oktober uit een opschoning van de website na een hack-

aanval. De kosten na 3 oktober zijn het resultaat van de overstap naar een andere provider
en de betaling van het abonnement voor 5 jaar.

• De afname van het vermogen over 2020 bedraagt € 2.948,85.

Toelichting bij de begroting
• De begroting 2021 is gebaseerd op 250 leden en € 30,00 contributie.
• De inkomsten en uitgaven voor de contactdag zijn gebaseerd op voorgaande jaren en zijn

met elkaar in evenwicht.
• Bij verschillende drukkers is een offerte aangevraagd voor een Knip-Pers van dezelfde

omvang, oplage en verschijningsfrequentie, waarbij de huidige kwaliteit en uitstraling
gewaarborgd is. De gekozen drukker is veel goedkoper dan de vorige drukker.

• De penningmeester voert de ledenadministratie om niet uit.
• De bestuurs-, secretariaats- en bankkosten blijven nagenoeg hetzelfde.
• Verschillende personen hebben al aangeboden de website om niet te onderhouden, zodat

uitsluitend nog hostingskosten betaald hoeven worden.
• Voor de viering van het 40-jarig bestaan wordt in de komende jaren € 1.000 gereserveerd.
• De verwachting is dat de afname van het vermogen in 2021 gestopt kan worden.



LIES MARKUS FONDS

Het Lies Markus Fonds is bestemd voor extra evenementen buiten de gangbare activiteiten
van de vereniging om. Vandaar dat het bestuur het wenselijk heeft geacht voor dit fonds een
eigen boekhouding te voeren. Vandaar dat u hier voor het eerst een overzicht van baten en
lasten van het Lies Markus Fonds vindt.

BATEN 2020
begroting

2020
tot 3-10

2020
na 3-10

2020
totaal

2021
begroting

Giften 250,00 243,50 1.574,50 1.818,00 500,00

Periodieke giften 1.500,00 1.500,00 1.500,00

Legaten 0,00

Verkoop 59,75 429,75 489,50 500,00

Afname van het fonds 2.574,40 2.574,40

Totaal 250,00 6.381,90 2.500,00

LASTEN 2020
begroting

2020
tot 3-10

2020
na 3-10

2020
totaal

2021
begroting

Verkoopkosten 104,10 104,10 200,00

Knipperslexicon 1.000,00

Maatschappelijke ondersteuning 17,00 17,00 100,00

Uit alle windstreken 6.260,80 6.260,80

Toename van het fonds 250,00 1.200,00

Totaal 250,00 6.381,90 2.500,00

Toelichting bij de baten en lasten
• De giften na 3 oktober bestaan vooral uit geschonken restitutie van het inschrijfgeld voor

de contactdag, extra giften als dank voor het boek Uit alle windsteken, het afzien van een
vergoeding voor verrichte werkzaamheden en giften betaald gelijktijdig met de contributie
2021.

• De vereniging kent momenteel één periodieke gift van € 1.500 per jaar.
• Verkoop van extra exemplaren van Uit alle windstreken en aan de vereniging geschonken

boeken hebben € 489,50 opgeleverd. De kosten voor verzending en een account bij
www.boekwinkeltjes.nl bedroegen € 104,10.

• De contributie van een lid met bijstand is voor een deel betaald uit het Lies Markus Fonds.
• In 2020 bedroeg de afname van het Lies Markus Fonds € 2.574,40.

Toelichting bij de begroting
• De reguliere giften en de verkoop van geschonken boeken zijn behoudend begroot.
• In 2021 wordt een tweede website van de vereniging (www. knipperslexicon.nl) gelanceerd

over de geschiedenis van de papierknipkunst in Nederland.


