VERSLAG PENNINGMEESTER OVER DE JAARREKENING 2016
Bij de samenstelling van de begroting voor het verenigingsjaar 2016 werd, gelet op de negatieve
trend in de financiële ontwikkelingen waarmee vorig boekjaar afsloot, uitgegaan van een negatief
resultaat op de exploitatie van bijna € 5.000.
Per saldo zijn er dit verenigingsjaar meer opbrengsten gegenereerd dan begroot. De keerzijde van
de medaille kent daarbij een minder dan evenredige stijging van de directe kosten. Dit heeft een
positieve invloed op het bruto resultaat van ruim € 3.000. De post personeelskosten kent een
hopelijk eenmalige meevaller door ontvangen ziekengelden, per saldo € 2.500 minder kosten dan
hiervoor begroot. Daarbij komt dat de vereniging in 2016 verplicht is verhuisd naar een voor de
huurgelden voordeliger locatie. Dit resulteert in een huurvoordeel van € 2.000. Verder laat het
jaarrapport geen significante verschillen zien. Door deze meevallers is het resultaat voor het eerst
sinds 2012 weer positief!
Boekjaar 2016 eindigt met een positief resultaat van € 1.800 op feitelijke exploitatie. Ondanks de
tegenvallende renteopbrengsten sluit 2016 toch met een eindresultaat van bijna € 2.500 positief.
Rekening houdend met de afschrijving op de investering in de website en de film, wordt hierbij 3
jaar op de lange termijn verwachting ingelopen! Als penningmeester waan ik mij dan ook in een
voorzichtige euforische stemming. Dit met dank aan de inzet van het bestuur, het secretariaat en
alle betrokken leden!
Bij deze wederom de uitdaging voor het bestuur en secretariaat om deze positieve ontwikkeling
voor een financieel rendabele vereniging voort te zetten. Met inachtneming van de primaire
doelstellingen van de vereniging zal er ook in de toekomst kritisch worden omgegaan met de
opbrengsten en bestedingen van de vereniging. Dit alles in het belang van de continuïteit van de
NVGP.
In de kostensfeer blijft het in eerdere jaren ingezette beleid van zuinigheid vlijt in 2016
krachtdadig voortgezet.
Het traditionele jaarlijkse beleid van het bestuur om er voor zorg te dragen dat het eigen
vermogen minimaal het jaartotaal bedraagt van de totale indirecte kosten (voor 2016 € 103.306),
is ook in 2016 ruim bestendigd. Per ultimo 2016 bedraagt het eigen vermogen van de vereniging
een bedrag van € 160.308.
De financiële administratie werd gevoerd door ons bureauhoofd mevrouw A.M. (Astrid) Sluis.
De heer R.J.M. (Rénaud) Buijs van accountantsbureau AKB uit Bunnik heeft onze boeken over
2016 gecontroleerd en in orde bevonden.
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