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Bijlage 3 behorende bij de ALV van de ASCN d.d. 25.05.2021 
 
Financieel Jaarverslag 2020 
 
Onderstaand vindt u de toelichting op de gepresenteerde balans per 31-12-2020, het exploitatie 
overzicht over 2020 en de begroting voor 2021. 
 
Algemeen 
Het afgelopen jaar is in financieel opzicht een goed jaar geweest. Het resultaat is groter dan 
vorig jaar maar dit heeft natuurlijk voornamelijk te maken met het feit dat de meeste activiteiten 
geen doorgang hebben kunnen vinden i.v.m. Covid-2019. De realisatie van de begroting voor 
2020 wijkt daardoor sterk af van de daadwerkelijke exploitatie rekening over 2020. 
 
Toelichting op de Balans per 31-12-2020 
 
Verenigingsvermogen 
Op het Verenigingsvermogen van 31-12-2019 zijn de volgende mutaties aangebracht: 
 
Stand per 31-12-2019 23.228,22 
Toevoeging winst 2019  58,62 
 
Stand per 31-12-2020 23.286,74 
 
Reserveringen 
In 2020 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,-- 
 
Toelichting op de Exploitatie Rekening over het jaar 2020 
 
Algemeen 
De belangrijkste oorzaken van het goede resultaat zijn o.a. de veel lagere kosten ten behoeve 
van de Aussiepost, vorig jaar bleek dat wij ongeveer € 6.000 teveel hadden betaald over de 
afgelopen jaren. In 2020 zijn ter verrekening dan ook slechts instelkosten en licentiekosten 
betaald voor de Aussiepost. 
 
Helaas konden veel activiteiten/evenementen geen doorgang vinden door Covid-19. Denk 
daarbij  aan de KCM, het rasexamen en het fokkersoverleg. Voor wat betreft 
inventarisatiedagen maar ook de activiteiten rondom de nestinventarisaties, hebben deze 
activiteiten in de loop van het jaar een andere (digitale) vorm gekregen. Daarom zijn deze 
posten niet echt te vergelijken met de begroting. 
Begin 2020 zijn er nog wel 3 club activiteiten geweest, o.a. de nieuwjaarswandeling en 2 
lezingen, deze zijn in verhouding tot de exploitatie eigenlijk prima begroot. 
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Met betrekking tot de bestuurskosten kan worden gemeld dat het bestuur heeft besloten ieder 
kwartaal een vrijwilligers vergoeding van € 50,-- per bestuurslid uit te keren. Daarnaast is 
tevens besloten dat er iedere zittingstermijn van 3 jaar per bestuurslid een bedrag van € 400,-- 
beschikbaar wordt gesteld t.b.v. de aanschaf/vervanging van hardware. Treden bestuursleden 
tussentijds af, dan zal naar rato een deel van het ter beschikking gestelde bedrag worden 
teruggevorderd. 
 
Hieronder volgt de toelichting op de belangrijkste verschillen tussen de realisatie en de 
begroting. 
 
Tegenvallers ten opzichte van de begroting 

 Minder ontvangen contributies, verwachting qua begroting valt dus tegen. 
 Representatie kosten, deze kosten waren niet opgenomen in de begroting, dit zijn 

voornamelijk kosten die zijn gemaakt voor vrijwilligers en medewerkers in de vorm van 
kaarten, cadeaus, cadeaubonnen, presentjes en o.a. de pubquiz activiteit eind 2020. In 
de begroting van 2021 is hiervoor een aparte kostenpost opgenomen.  

 
Meevallers ten opzichte van de begroting 

 De grootste meevaller zijn de kosten van de Aussiepost.  
 Een aantal activiteiten zijn vanwege Covid-19 niet doorgegaan. 

 
Toelichting bij de begroting 2021 
 
Enkele specifieke posten: 

 Toevoeging in de begroting van de kostenpost “vrijwilligers”, zodat er een duidelijke 
uitsplitsing kan worden gemaakt tussen deze kosten en de representatiekosten. 

 Bestuurskosten zijn verhoogd, omdat er in 2021 notariskosten gemaakt moeten gaan 
worden i.v.m. de statuten wijziging o.a. i.v.m. toevoeging van de MAS. 

 Voor de Aussiepost zullen in 2021 weer de reguliere kosten door Editoo berekend 
worden. 

 Opbrengsten en kosten voor de activiteiten zijn in de begroting grotendeels gebaseerd 
op het feit dat er ook in 2021 geen fysieke activiteiten zullen plaatsvinden. Hiervoor 
worden/zijn inmiddels een aantal alternatieve (deels digitale) activiteiten georganiseerd.  

 In 2021 bestaat de ASCN 25 jaar, dit zou dus het grote jubileum jaar moeten worden. 
Voor dit jubileum is vorig jaar een reservering toegevoegd aan de balans. Te verwachten 
is dat er voor dit jaar (nog) geen fysieke activiteiten plaatsvinden t.b.v. het jubileum jaar, 
maar er is, en er wordt gewerkt aan een alternatief programma. 

 In de begroting zijn verder kosten opgenomen voor activiteiten en onderzoeken met 
betrekking tot gedrag en gezondheid en voor de voorbereiding van het vanwege Covid-
2019 van 2021 naar 2022 verzette keurmeesters examen. 
 

 
 
 


