JAARREKENING 2007 NVAG (in euro's)
STAAT VAN BATEN EN LASTEN
BATEN
Contributie
Themamiddagen
Rentebaten
ABSG
KAMG
Verkoop effecten
Studiereis

Subtotaal
Resultaat
TOTAAL

Jaarrekening
2007
14.842,00
3.030,00
493,20
3.192,00
1.569,16
27,39
21.930,50

15.500,00
5.000,00
800,00
1.800,00

.
€ 45.084,25

31-12-2007

ACTIVA

Bezittingen
Aandelen
Boekenbon
Liquide middelen
Girorekening
Kapitaalrekening
Rentemeerrekening

Begroting
2007

LASTEN
Bestuurskosten
Themamiddagen
Secretariaat
NPHF
KAMG
ABSG
Beleidsondersteuning
Beleidsdag
PR en communicatie
Drukwerk
Website
Commissie opleiding
Ontwikkeling onderwijs
Platform OGGZ
NCVGZ-congres
Studiereis
Notariskosten
Kosten bank/giro

2.098,82
31.272,85

Begroting
2007

.
€ 23.100,00

1.462,79
3.953,74
5.445,58
525,00
3.575,00
1.071,00
0,00
3.840,40
583,32
518,84
932,85
0,00
2.184,00
750,00
1.100,00
24.931,00
1.822,30
31,50
52.727,32
-7.643,07
€ 45.084,25

-10.950,00
€ 23.100,00

BALANS
PASSIVA
31-12-2006

31-12-2007

31-12-2006

34.080,79

41.723,86

51,56

5.282,90
597.00

Eigen vermogen
0,00
50,00

Jaarrekening
2007

1.500,00
5.000,00
3.000,00
600,00
4.000,00
700,00
0,00
5.000,00
1.500,00
1.000,00
500,00
750,00
5.000,00
0,00
1.500,00
4.000,00
PM
PM

933,12
Kortlopende verplichtingen
5.639,94 Rekeningen KAMG
38.779,65 Bijeenkomsten
Cantrijn (secretariaat)
Bestuurskosten

2.139,32
330,00

275,15

Openstaande debiteuren
Bijeenkomsten
175,00
245,00
ABSG
1.800,00
1.800,00
Contributie 2007
315,00
Vooruitbetaalde rekeningen
Vooruitbetaalde ontvangsten
NCVGZ
1.100,00
1.100,00 Contributie
210,00
TOTAAL
€ 36.811,67 € 48.497,71 TOTAAL
€ 36.811,67

.
€ 48.497,71

Toelichting op de jaarrekening van de NVAG


Het jaar is afgesloten met een negatief saldo van € 7.643,07. Het negatieve saldo is ten laste geboekt
van het eigen vermogen van de vereniging. Het eigen vermogen is vrij besteedbaar.
 De inkomsten waren lager dan begroot.
 De bijdrage (en dus deelname) aan de themamiddagen en jaardag was minder dan voorzien.
 Na goedkeuring door de ALV zijn in het voorjaar de internetaandelen verkocht en is het totale
kapitaal van de vereniging gestort op een rentemeerrekening van de Postbank. De rentebaten
zijn in 2007 relatief laag omdat over een groot deel van het jaar de rente nog niet is
bijgeschreven. Deze worden in januari 2008 verwacht.
 De inkomsten uit contributie blijven achter bij de begroting. Het normaal betalen bij de ontvangst
van een factuur blijkt voor een groot aantal leden niet vanzelfsprekend. Ondanks 3 aanmaningen
hebben 9 leden over vorig jaar niet aan hun verplichtingen voldaan. In de jaarrekening is een
bedrag van €630,00 als oninbaar afgeboekt.
 De KAMG verraste ons met een eenmalige vermindering van de afdracht van €1.569,16.
 De uitgaven liepen min of meer in de pas met de begroting. Toch zijn er een aantal zaken die opvallen:
 Het secretariaat was aanmerkelijk duurder dan begroot. 2007 was het eerste jaar dat het
secretariaat volledig was uitbesteed aan Cantrijn. Door de automatisering van het ledenbestand
via de website houdt het secretariaat tegenwoordig de ledenadministratie bij. Ook de eerste
bijeenkomst van het platform OGGZ heeft bijgedragen aan een toename van de kosten, maar
deze zijn afzonderlijk vermeld. In de ALV van november 2007 is een apart bedrag van €4.000,00
begroot voor het jaar 2008.
 De kosten voor de themamiddagen waren binnen de begroting; door de lagere opbrengsten was
het saldo negatief.
 De bijdrage aan de KAMG was lager dan begroot, omdat wij €650,00 restitutie hebben gekregen
in verband met dubbellidmaatschappen.
 De kosten voor de accreditatie van de themamiddagen (ABSG) zijn hoog, omdat het in 2007 niet
mogelijk was een abonnement voor onze themamiddagen af te sluiten. In de toekomst bestaat
deze mogelijk weer onder voorwaarde dat de commissie na- en bijscholing aan het begin van
het jaar een programma voor het hele jaar voorlegt.
 De externe ondersteuning bij de ontwikkeling van het onderwijs is afgerond. De kosten zijn
uiteindelijk lager uitgevallen dan begroot.
 Het NCVGZ congres heeft dit jaar quitte gedraaid, waardoor de NVAG alleen de vaste bijdrage
van €1.100,00 heeft betaald.
 De studiereis is financieel goed afgerond. Het verschil tussen inkomsten en uitgaven van
€3.000,00 betreft de bijdrage van €150,00 per lid voor de 20 deelnemende leden.
 De herziening van de statuten heeft een forse rekening van de notaris opgeleverd.
 Met betrekking tot de balans het volgende:
 Het AbSg moet haar bijdrage in de accreditatiekosten van de vereniging over het jaar 2007 nog
voldoen. Het opgenomen bedrag van €1.800,00 is volgens de begroting.
 Evenals in 2007, is voor het jaar 2008 het public health congres van de NCVGZ vooruitbetaald.
 Als kortlopende verplichting valt vooral het forse bedrag voor het secretariaat op. De rekeningen
van november en december moeten nog worden voldaan.
Opmerkingen:
 Het eigen vermogen van de vereniging is nog steeds hoog. Door de hogere kosten van het
secretariaat en de ondersteuning van het platform OGGZ zullen de uitgaven ook voor 2008
aanzienlijk hoger zijn dan de inkomsten. Voor het jaar 2008 stelt het bestuur voor de contributie
van €105,00 per lid te handhaven.
 De vereniging heeft ultimo 2007 165 leden.
Doetinchem, 16 februari 2008.
P.B.G.Peerenboom, penningmeester NVAG

