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Bijlage 3 behorende bij de ALV van de ASCN d.d. 30 mei 2022 

 
Financieel Jaarverslag 2021 
 
Onderstaand vindt u de toelichting op de gepresenteerde balans per 31-12-2021, het exploitatie 
overzicht over 2021 en de begroting voor 2022. 

 

Algemeen 

Het afgelopen jaar is in financieel opzicht een goed jaar geweest. Het resultaat is iets groter dan vorig 
jaar. Net als 2020 was 2021 in vele opzichten een ander jaar door Covid-19. Gelukkig  waren er wel 
veel leuke activiteiten, zoals voorlichtingsavonden, een EHBO workshop, de Aussie Trick School, de 
Show Training en natuurlijk het jubileumfeest voor de leden met de huiskamerbingo. Bijna alle 
activiteiten waren online en deze werden druk “bezocht”. Dit is ook terug te zien op het exploitatie 
overzicht. De realisatie van de begroting voor 2021 wijkt wel wat af van de daadwerkelijke exploitatie 
rekening over 2021, maar hierin geen extreme uitschieters. 

 

Toelichting op de Balans per 31-12-2021 

 

Verenigingsvermogen 

Op het Verenigingsvermogen van 31-12-2020 zijn de volgende mutaties aangebracht: 

 

Stand per 31-12-2020 23.286,74 

Toevoeging winst 2020  4.472,85 

 

Stand per 31-12-2020 27.759,59 

 

Reserveringen 

In 2021 zijn er geen reserveringen opgebouwd ten behoeve van de komende boekjaren. Wij hebben 
in 2019 ten behoeve van het Jubileumjaar 2021 en het gezondheidsonderzoek, i.v.m. te verwachten 
hoge kosten in de toekomst, nieuwe reserveringen opgebouwd. Deze reserveringen bedroegen 
respectievelijk €2000,-- en €4.000,--, in 2022 zal de reservering ten behoeve van het jubileum weer 
worden overgeboekt t.g.v. het verenigingsvermogen. 

 

Toelichting op de Exploitatie Rekening over het jaar 2021 

 

Algemeen 

De belangrijkste oorzaken van het goede resultaat zijn o.a. de groei van het aantal nieuwe leden 
waardoor wij meer contributies hebben ontvangen. Maar ook de verschillen activiteiten zijn druk 
bezocht door zowel leden als niet leden, waardoor de opbrengsten zeer zeker positief te noemen zijn. 
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Ook de opbrengsten voor de digitale inventarisatie geven een positief beeld. De bestuurskosten 
komen per saldo iets lager uit ondanks dat er dit jaar voor het eerst de vaste vrijwilligers vergoedingen 
aan de bestuursleden zijn uitbetaald. 

 

Met betrekking tot deze vrijwilligersvergoeding voor de bestuursleden kan worden gemeld dat het 
bestuur heeft besloten in 2022 ieder kwartaal een vrijwilligers vergoeding van € 100,-- per bestuurslid 
(i.p.v. € 50,00 in 2021) uit te keren. De reden hiervoor is o.a. het feit dat er door de bestuursleden 
meer dan wenselijk aan vrije tijd besteed wordt aan werkzaamheden voor de ASCN en dat hiervoor 
best een redelijke vergoeding ontvangen mag worden ter compensatie en ter motivatie. Wij zullen 
deze vergoeding jaarlijks evalueren. Ook ligt er het voorstel om de vrijwilligers die actief deelnemen 
aan de diverse commissies, periodiek een vaste vergoeding te geven voor hun inzet. Door de sterk 
toenemende prijsindexatie en hogere kosten zien wij  genoodzaakt de contributie in 2023 te verhogen. 
 

Hieronder volgt de toelichting op de belangrijkste verschillen tussen de realisatie en de 
begroting. 
 

Tegenvallers ten opzichte van de begroting: 

 Kosten voor de Aussiepost, dit heeft onder ander ook te maken met de kosten voor de 
jubileum uitgave. 

 Contributies en abonnementen opgenomen zijn de jaarlijkse kosten voor een nieuw WBTR 
stappenplan en de maandelijkse kosten voor het boekhoudprogramma en de 
ledenadministratie, deze werden normaliter onder de bestuurskosten onder gebracht. 

 Overige kosten, dit zijn de kosten die dit jaar zijn betaald aan de notaris voor de akte van de 
statutenwijziging.  

 

Meevallers ten opzichte van de begroting: 

 Meer ontvangen aan contributie i.v.m. toename van het aantal leden. 
 Meer opbrengst door groot aantal deelnemers tijdens de verschillende activiteiten.  
 Verschillende donaties t.b.v. het gezondheidsonderzoek, deze zijn vrijwel allemaal afkomstig 

van vrijwilligers die hun (declaratie) vergoedingen hebben gedoneerd. 
 

Toelichting bij de begroting 2022 
 

Enkele specifieke posten: 

 Verhoging van de vrijwilligerskosten i.v.m. het verhogen van de vaste vergoeding 
bestuursleden. 

 Opgenomen de begroting voor de KCM die in 2022 georganiseerd gaat worden 
 De verwachting is dat de kosten voor de Aussiepost in 2022 zullen stijgen o.a. door het 

duurder worden van papier e.d. 
 Voor wat betreft de organisatie van de inventarisatiedagen is het de planning om in 2022, deze 

weer (zij het in aangepaste vorm) fysiek te laten plaatvinden. 
 In de begroting zijn verder kosten opgenomen voor activiteiten zoals de Aussie Doe Dag, 

verschillende lezingen en voor het keurmeesters examen. 


