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Balans 

 
Activa 31-12-17 31-12-18  Passiva 31-12-17 31-12-18 

 Euro Euro   Euro Euro  

Postbank 635 571  Eigen Vermogen 51.477 37.087 

Rabo-rekening courant 20.804 14.413  Crediteuren 9.732 18.535 

Rabo-Bedrijfs Spaarrek. 37.470 37.478     

Debiteuren 2.300 3.160  
 

                        

                                    

 61.209 
 

55.622 
 

  61.209          55.622 

         
Toelichting balans 
 
Activa  

 € 52.363,01 is het saldo van de bankrekeningen bij de Postbank en de  
beide Raborekeningen 
 

Liquide middelen  

  

Debiteuren € 3.159,83. Betreft bijdragen die in 2019 zijn ontvangen. 
Het betreft de bijdrage van de VNG aan de Meerjarenbijeenkomst en een (1)  
Contributiebetaling van een gemeente over 2018.  

 
Nog te factureren 
 

 
n.v.t. 

Passiva  
 

  

Eigen vermogen Het eigen vermogen is € 37.087,-. Het eigen vermogen is met € 14.390,- afgenomen.  
Deze afname bedraagt € 6.140,- meer dan de afname van € 8.250,- die was begroot. 
 
De afwijking ten opzichte van de begroting is een gevolg van het feit  
dat er meer activiteiten en vergaderingen zijn georganiseerd dan was voorzien  
op grond van voorgaande jaren. Er zijn in 2018 inclusief de ALV drie bijeenkomsten  
uitgevoerd vier bestuursvergaderingen en een burgemeestersbijeenkomst.  
In 2018 heeft de VNHG tevens een eigen website ontwikkeld.  
De meerkosten bestaan uit secretariaatskosten, vergaderkosten en websitekosten,  

  

Crediteuren Crediteuren bestaan uit de factuur voor secretariaatskosten, ad € 18.000,- en de  
factuur voor verslaglegging van de ALV van het notulenbureau ad € 436,-. 
Deze facturen zijn in 2019 voldaan. 
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Rekening voor het jaar 2018 
 
 
BATEN 
 
  Rekening Begroting Rekening   
      2017 2018 2018 
  Euro Euro Euro     
  _______ ________ ________  
 
1. Contributies 0,00 4.700,00 4.651,85 
 
2. a. Bijdrage VNG 9.045,00 9.100,00 9.045,00 
 b. Bijdrage VNG-MJV      3.000,00 
 
3. Rente 66,43 150,00 8,00 
 
4. Onttrekking aan EV 4.400,70 8.250,00 14.389,99 
 
5.    Diversen 2.650 --               3.300,00 
 
 
Nadelig saldo -- -- -- 

  ________ ________ ________ 
 
 
  16.162,13 22.200,00 34.394,84 
  ======== ======== ======== 
 
 
 
 
LASTEN 
 
  Rekening Begroting Rekening 
  2017 2018 2018 
  Euro Euro Euro 
  ________ ________ ________ 
 
6. Secretariaatskosten 9.691,89 16.000,00 18.000,00 
       
 
7. Vergaderkosten 6.187,95 5.000,00 13.895,88 
    
 
8. Representatiekosten 90,00 1.000,00 972,80 
 
9. Reis- en verblijfkosten -- -- -- 
 
10. Bankkosten 192,29 200,00 226,66 
 
11. Communicatie/Website -- -- 1.149,50 

12. Diversen -- -- -- 

13. Oninbaar    150,00    

  ________ ________ ______ 
  
  16.162,13    22.200,00 34.394,84 
  ======= ======= ======= 
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TOELICHTING OP DE REKENING VOOR HET JAAR 2018 
 
BATEN 
1. Contributie 

In 2018 is voor het eerst sinds 2013 opnieuw contributie geheven.  
In 2019 is van een gemeente de contributie over 2018 ontvangen. 

2. Bijdragen van de VNG 
Sinds een aantal jaren bedraagt deze vergoeding €  9.045,00 per jaar.  
De VNG droeg tevens € 3.000,--  bij aan de bijeenkomst in het kader van de VNG Meerjarenvisie.  

3. Rente 
 De rente-inkomsten zijn als gevolg van de huidige rentevergoeding minimaal. 
4. Onttrekking aan Eigen Vermogen 
 De afname van het eigen vermogen bedraagt € 6.140,- meer dan de afname van € 8.250,- die was  

begroot. Deze kosten vloeien voort uit het groter aantal vergaderingen en themabijeenkomsten, de 
ontwikkeling van de VNHG-website (www.vnhg.info) en de hogere secretariaatskosten. 

5. Diversen 
 Op deze post zijn geen bedragen opgenomen. 

 
LASTEN 
6. Secretariaatskosten     

Met ingang van 2018 is het secretariaat overgedragen aan GooiseMeren. Vanuit GooiseMeren is de 
facilitaire ondersteuning van het secretariaat verzorgd. Het secretariaat is op freelance basis ingevuld 
door de adjunct-secretaris. De functie was beoogd voor 6 uur per week. Met de extra bijeenkomsten 
en vergaderingen, de herinvoering van de contributie-inning en administratie en het maken van een 
website is over 2018 een overschrijding van 2.000,- euro ontstaan.   

7. Vergaderkosten 
Deze kosten bestaan uit de kosten voor het organiseren van de bijeenkomst van de Algemene 
ledenvergadering en de kosten voor het organiseren van de bijeenkomsten met een specifiek  

       thema, of doel. Het gaat om de kosten voor sprekers, zaalhuur en dergelijke. 
       In de begroting was € 5.000,- voor vergaderkosten opgenomen. Er zijn in 2018 drie bijeenkomsten    
       geweest, er waren vier bestuursvergaderingen en een burgemeestersbijeenkomst.  
 8. Representatiekosten 

Deze kosten bestaan uit relatiegeschenken voor sprekers. In 2018 is, met een cadeau namens alle 
burgemeesters van Noord-Holland,  afscheid genomen van Commissaris van de Koning, Johan 
Remkes. 

9. Reis- en verblijfskosten 
      Er zijn geen declaraties op grond van reis- en verblijfskosten. 
10. Bankkosten 
      Periodiek worden door banken kosten in rekening gebracht. In 2018 zijn de bankkosten hoger dan in  
      voorgaande jaren als gevolg van het groter aantal betalingen en bankhandelingen, voortvloeiend  
     uit de toegenomen activiteiten. 
11. Communicatie / Website 
      In 2018 heeft de VNHG tevens een eigen website ontwikkeld. Ontwerp en opzet van de site zijn vanuit  
      de VNHG ontwikkeld, de hier getoonde kosten betreffende de technische realisatie en de kosten voor  
      Hosting, tezamen € 1.150,- . De domeinnaam vnhg.nl is niet beschikbaar. Het Website-adres is nu :    
      www.vnhg.info  
12. Diversen. 
 Op deze post zijn geen bedragen opgenomen. 
13. Oninbaar. 
 Dit betreft niet inbare factuur uit het verleden. 

 
 

http://www.vnhg.info/
http://www.vnhg.info/

