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Financieel jaarverslag 2017

Beste leden,
Voor ligt het financieel jaarverslag van 2017. De onderstaande uiteenzetting is een toelichting op deze financiële
overzichten die te vinden zijn in de bijlagen 4, 5 en 6. Tijdens de algemene ledenvergadering en op de website van de
vereniging is het complete financiële overzicht beschikbaar.

Toelichting op het exploitatieoverzicht per 31 december 2017 (bijlage 4)
In het exploitatieoverzicht vindt u bovenaan alle opbrengsten van de verschillende evenementen, lidgelden en eventueel
donaties aan de vereniging .
Daaronder staan alle kosten die gemaakt zijn. Door de totale opbrengsten te verminderen met alle gemaakte kosten
eindigen we in 2017 met een positief resultaat van € 1.779,69. Om u een nog beter inzicht te geven over de verschillende
opbrengsten en gemaakte kosten heb ik per evenement ed. ook nog een exploitatie overzicht gemaakt. Dit overzicht ligt
ter inzage tijdens de Algemene leden vergadering. Hieronder een kort overzicht:

KCM:
Wandeling
Lezingen
Inventarisatiedagen:
Horse Event

Kosten
€ 2.874,38
€ 660,00
€ 2.023,92
€ 1.327,12
€ 425,32

opbrengsten
€ 2.715,00
€ 480,00
€ 1.891,20
€ 1.411,79
€
-

Resultaat
€ 159,38 -/€ 180,00 -/€ 132,72 -/€ 84,67
€ 425,32 -/-

In dit jaar zijn er ook weer 3 inventarisatiedagen georganiseerd. Als gevolg van de verhoging van het inschrijfgeld voor
deze dagen hebben we dit evenement met een klein positief resultaat van € 84,67 afgesloten. Dit geeft aan dat we deze
inkomsten ook echt nodig zijn om deze druk bezochte dagen te kunnen organiseren.
De mensen van de Fok advies commissie gingen weer op pad om diverse nesten te bezoeken en werd via de site
informatie verschaft over de nesten die verwacht werden. De fokkers betaalde hiervoor een vergoeding van € 45,00 per
geboren nest. Totale inkomsten van de nestafdrachten is dit jaar € 855,00. Er is dit jaar net als vorig jaar minder
kilometers gedeclareerd dan dat er gereden zijn. Net als vorig jaar hebben we de niet gedeclareerde kilometers toch als
kosten opgevoerd om een reëel beeld te geven van de kosten die gemaakt moeten worden om alle nesten te bezoeken.
De niet gedeclareerde kilometervergoeding dit jaar is € 515,17 en is als donaties geboekt in het exploitatieoverzicht.
In 2017 zijn er aan het begin van het jaar nog 5 kalenders verkocht en in totaal 10 Jubileumboeken. 9 stuks voor de
normale prijs van € 35,00 en 1 beschadigd exemplaar voor € 15,00.
Tot slot de ontvangen lidgelden, advertenties in de aussiepost, donaties alsmede de minimale rente opbrengst van de
spaarrekening, opgeteld bedroeg dit een totale inkomstenpost van € 12.789,44. Daar gaat in eerste instantie de
ledenafdracht aan de Raad van Beheer, dit jaar € 683,21 vanaf. Daarna trekken we alle bestuurskosten, verzekeringen,
abonnementen en contributies van af. Alles bij elkaar was dit een kostenpost van € 10.341,85. Hieronder vallen ook de
kosten voor ZooEasy en het drukken en verzenden van de Aussiepost. Onderaan de streep blijft er een positief resultaat
over van € 1.779,69.

Toelichting op de balans per 31 december 2016 (bijlage 5)
Op de balans vindt u informatie over de hoogte van het verenigingskapitaal en de opbouw hiervan. Ook ziet u de waarde
van de voorraad van de winkel, wat er op 31-12-2017 op de bank stond en wat er in de verschillende kassen zat. Tijdens
de KCM waren er lieve vrijwilligers die koekjes en cup cakes gebakken hadden en verkocht. De totale opbrengst van €
91,45 kwam ten goede van reservering voor gezondheidsonderzoeken. Verder is er een kleine afschrijving van € 50,00
gedaan op de voorraad van de winkel. Het totale resultaat van dit jaar is dus € 1.807,19 en zal volledig aan het algemene
verenigingsvermogen worden toegevoegd.
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Toelichting op de begroting 2018 (bijlage 6)
Bij het opstellen van de begroting is rekening gehouden met de te organiseren evenementen in 2018. Zoals u kunt
opmaken zijn er geen kosten en opbrengsten begroot voor de KCM. Deze zal dit jaar helaas niet worden georganiseerd.
Wel staan er een wandeling en een fokkersoverleg op de agenda. Daarnaast organiseert de vereniging een theorie
avond voor aspirant keurmeesters. Deze kosten staan onder “overige evenementen”. Het bestuur verwacht dat het aantal
leden ongeveer gelijk zal blijven. De kosten voor contributies en abonnementen, verzekering, representatie e.d. zullen
niet veel veranderen ten opzichte van 2017. Als doel voor dit jaar en misschien ook wel de volgende jaren is om ons
opgebouwde vermogen zoveel mogelijk te behouden. In deze tijden is het belangrijk om toch een financieel gezonden
basis te hebben en te behouden.

Slotwoord
Ik hoop dat u aan de hand van de financiële overzichten en de toelichting hierbij een goede indruk heeft gekregen over
de financiële situatie van onze vereniging.

Mandy de Haan
Penningmeester
April 2018
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