JAARREKENING 2006 NVAG (in euro's)
STAAT VAN BATEN EN LASTEN
BATEN

Jaarrekening
2006

Contributie
Bijdragen workshops
Rentebaten
AbSg

Subtotaal
Positief resultaat
TOTAAL

15.030,00
5.715,00
681,82
1.800,00

.
€ 23.226,82

Begroting
2006

LASTEN

14.000,00 Bestuurskosten,
3.000,00 inclusief reservering
€600,- porto en €250,800,00 kopieerkosten KAMG
1.800,00 Secretariaat, inclusief
reservering KAMG
€1.500,Themamiddagen
NPHF
KAMG
AbsG
Beleidsondersteuning
PR en communicatie
Drukwerk
Website
Commissie opleiding
PH-congres
Kosten bank/giro
Onvoorzien
.
€ 19.600,00

Jaarrekening
2006

Begroting
2006

1.615,21

2.300,00

1.562,00

1.000,00

4.405,48
514,50
2.895,00
200,00
0,00
149,90
1.068,62
935,82
2.893,50
0,00
51,25
70,01
16.361,29
6.865,53
€ 23.226,82

5.000,00
500,00
3.500,00
700,00
1.000,00
1.000,00
1.500,00
1.200,00
750,00
1.000,00
0,00
150,00
.
€ 19.600,00

31-12-2006

31-12-2005

41.723,86

€ 34.858,33

2.932,90

4.420,04

BALANS
ACTIVA

Beleggingen
Aandelen

PASSIVA
31-12-2006

31-12-2005

933,12

1003,13

Eigen vermogen

Liquide middelen
Girorekening

5.639,94

Kapitaalrekening

38.779,65

Openstaande debiteuren
Bijeenkomsten
AbSg
Contributie

245,00
1.800,00

Kortlopende verplichtingen
2.032,80 Rekening KAMG 2005
Loonkosten secretariaat
38.097,83 2006 (KAMG)
Portokosten (KAMG)
Kopieerkosten(KAMG)
Bijeenkomsten
Website
950,00 Bestuurskosten
2.352,00
118,50

1.500,00
600,00
250,00
597.00
618,80
275,15

5.084,35
191,54

Vooruitbetaalde rekeningen
NCOG
1.100,00
TOTAAL

€ 48.497,71

€ 44.554,26 TOTAAL

€ 48.497,71 € 44.554,26

Toelichting op de jaarrekening van de NVAG
 Het jaar is afgesloten met een positief saldo van € 6.865,53. Het positieve saldo is toegevoegd
aan het eigen vermogen van de vereniging. Deze reserve is vrij besteedbaar.
 Aan de inkomstenkant is een positief resultaat geboekt ten opzichte van de begroting.
Enerzijds was er een lichte toename in het aantal leden, anderzijds werd gebruikt gemaakt
van emailverkeer om achterstallige leden ook tot betaling te manen. Tweede belangrijke
inkomstenbron waren de themamiddagen, die in het afgelopen jaar zeer succesvol waren.
Ook daar zijn veelvuldig achterstallige bijdragen alsnog geïncasseerd.
 De uitgaven zijn achtergebleven bij de begroting:
 De bestuursleden declareren slechts sporadisch hun vervoerskosten.
 De kosten voor de themamiddagen waren binnen de begroting; door de hogere
opbrengsten was het saldo positief.
 De bijdrage aan de KAMG was lager dan begroot, omdat wij €650,00 restitutie hebben
gekregen in verband met dubbellidmaatschappen.
 Bij de AbSg hebben wij in één keer een abonnement voor de accreditatie van 20
bijeenkomsten betaald, wat aanzienlijk goedkoper was dan de €160,00 per
bijeenkomst.
 De werkgroep PR en communicatie is pas in de loop van het jaar haar activiteiten
gestart.
 De commissie opleiding heeft meer uitgegeven dan begroot. Verreweg het grootste
bedrag is besteed aan de professionele ondersteuning voor de ontwikkeling van het
curriculum. In de najaarsvergadering van 2005 was hiervoor al een bedrag van €
10.000,00 door de ledenvergadering gevoteerd, buiten de begroting om. Door een
bijdrage uit het RVVZ-fonds aan de ontwikkeling van het curriculum, was het voor de
vereniging niet noodzakelijk gebruik te maken van het totale bedrag.
 Het NCVGZ congres heeft dit jaar quitte gedraaid, waardoor van de bijdrage van de
NVAG geen gebruik is gemaakt.
 De onvoorziene uitgave is een afboeking op de aandelen van de vereniging die in
koers zijn gedaald.
 Met betrekking tot de balans het volgende:
 Ter verbetering van het inzicht is het bestuur overgegaan op een andere manier van
samenstellen van de exploitatierekening. Aan het einde van het jaar worden zo veel
mogelijk reserveringen geboekt op de balans voor zover kosten en baten al bekend zijn
bij de jaarafsluiting. De door de ALV goedgekeurde jaarrekening 2005 is aangepast op
deze nieuwe werkwijze. Daardoor benadert de exploitatierekening 2006 meer de
feitelijke situatie. Ter illustratie is de balans eind 2005 opgenomen volgens de oude en
nieuwe systematiek.
 Het AbSg moet haar bijdrage in de accreditatiekosten van de vereniging over het jaar
2006 nog voldoen. Het opgenomen bedrag van €1.800,00 is volgens de begroting.
 Voor het jaar 2007 is het public health congres van de NCVGZ vooruitbetaald.
Aangezien hiertoe in 2006 een nieuwe stichting is opgericht, was er behoefte aan
liquiditeit.
 Als kortlopende verplichting valt vooral het forse bedrag voor het secretariaat op. Het
betreft de kosten over 2005 en het jaar 2006.
 Voorstellen:
 Sluiten aandelenrekening van de postbank (€933,12).
 Sluiten van de kapitaalrekening (€38.779,65; 1,6% rente).
 Overhevelen van het geld van deze twee rekeningen naar een nieuw te openen
“rentemeerrekening” van de Postbank speciaal voor verenigingen en stichtingen. De
rentevergoeding is hier hoger (nu 2,6%).
Doetinchem, 22 januari 2007
P.B.G.Peerenboom, penningmeester NVAG

Bijlage bij de jaarrekening NVAG 2006
BALANS PER 31/12/05 Vergelijking oude en nieuwe systematiek (met reserveringen)
ACTIVA

Liquide middelen
Girorekening
Kapitaalrekening
Beleggingen
Aandelen

Oud
Nieuw
PASSIVA
31-12-2005 31-12-2005
Eigen vermogen
2.082,80
38.097,83

2.032,80
38.097,83

1003,13

1.003,13

Openstaande Vorderingen
Jubileumreis
Overige bijeenkomsten
Absg 2005
p.m.
Contributie
TOTAAL

525,00

Oud
Nieuw
31-12-2005
31-12-2005
€ 41.708,76

Kortlopende verplichtingen
525,00 Secretariaat
p.m.
425,00 Lustrumdiner
p.m.
2.352,00 Bestuurskosten
118,50

€ 41.708,76 € 44.554,26 TOTAAL

€ 41.708,76

€ 34.858,33

4.420,04
5.084,35
191,54

€ 44.554,26

