JAARREKENING 2008 NVAG (in euro's)
STAAT VAN BATEN EN LASTEN
BATEN
Contributie
Themamiddagen
Rentebaten
ABSG
Verhuur beamer

Resultaat
TOTAAL

Jaarrekening
2008
16.973,75
5.005,00
825,00
3.004,00
68,00

16.000,00
5.000,00
700,00
1.800,00

.
€ 25.875,75

31-12-2008

ACTIVA

Bezittingen
Boekenbon
Liquide middelen
Girorekening
Rentemeerrekening
Hogerenterekening

Begroting
2008

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

8.002,44
32.097,30
0,55

Begroting
2008

.
€ 23.500,00

1.598,60
4.728,10
3.476,71
542,50
3.750,00
0,00
0,00
0,00
156,37
1.548,32
143,95
1.100,00
700,00
27,00
92,95
-8.011,25
€ 25.875,75

1.500,00
5.000,00
5.000,00
600,00
4.000,00
1.000,00
1.500,00
1.000,00
500,00
4.000,00
750,00
1.500,00
-2.850,00
€ 23.500,00

BALANS
PASSIVA
31-12-2007

31-12-2008

31-12-2007

42.092,04

34.080,79

378,78
143,95
228,45
265,00

51,56
2.139,32

Eigen vermogen
50,00

Jaarrekening
2008

50,00
Kortlopende verplichtingen
2.098,82 Rekeningen KAMG
31.272,85 Cantrijn
Opleidingsbrochure
Bestuurskosten
Jaardag
175,00

Openstaande debiteuren
Bijeenkomsten
140,00
Zaalhuur
352,93
ABSG
1.500,00
1.800,00
Contributie 2007
1.000,00
315,00
Vooruitbetaalde rekeningen
Vooruitbetaalde ontvangsten
NCVGZ
0,00
1.100,00 Themamiddag febr.2009
35,00
TOTAAL
€ 43.143,22 € 36.811,67 TOTAAL
€ 43.143,22

330,00

210,00
€ 36.811,67

Toelichting op de jaarrekening van de NVAG


Het jaar is afgesloten met een positief saldo van € 8.011,25. Het saldo is ten gunste geboekt van het
eigen vermogen van de vereniging. Het eigen vermogen is vrij besteedbaar.
 De inkomsten waren hoger dan begroot.
 De rente-inkomsten stijgen licht; de verwachting is dat deze inkomsten in 2009 verder zullen
toenemen.
 De inkomsten uit contributie ligt redelijk op schema. Verontrustend is het grote aantal leden dat
per ultimo 2008 de contributie nog niet had betaald. In de jaarrekening is een bedrag van
€1.000,00 als nog inbaar ingeboekt.
 De KAMG verraste ons in 2007 met een eenmalige vermindering van de afdracht van €1.569,16.
In 2008 is dit ruimschoots goedgemaakt.
 De aangeschafte beamer wordt een enkele keer door de secretaris aan een bevriende
vereniging uitgeleend. Dit heeft in 2008 een bedrag van €68,- aan inkomsten gegeven.
 De uitgaven liepen min of meer in de pas met de begroting. Toch zijn er een aantal zaken die opvallen:
 De kosten van het secretariaat zijn goed in de hand gehouden. Een goed gesprek met Cantrijn
heeft geleid tot het terugstorten van een aantal onjuist gefactureerde kosten. De ondersteuning
door het secretariaat van het platform OGGZ is bij de totale kosten van het platform geboekt.
 De kosten voor de themamiddagen waren binnen de begroting; de opbrengsten houden
ongeveer gelijke tred, waardoor deze activiteit kostendekkend is geweest.
 De bijdrage aan de KAMG was lager dan begroot.
 De kosten voor de accreditatie van de themamiddagen (ABSG) zijn in 2008 direct ten laste van
de themamiddagen gebracht.
 De commissie PR heeft geen onkosten gemaakt. Drukwerk is het afgelopen jaar niet besteld.
 Het abonnement op de website is goedkoop. In 2009 is een vernieuwing van de website
begroot. Daarmee wordt bereikt dat het secretariaat een groot gedeelte van het onderhoud zal
kunnen plegen. Verwachting is dat hierdoor de kosten voor het secretariaat zullen stijgen.
 Het NCVGZ congres heeft dit jaar quitte gedraaid, waardoor de NVAG alleen de vaste bijdrage
van €1.100,00 heeft betaald.
 Omdat in het verleden belangrijke kosten werden gemaakt voor het huren van een beamer
tijdens de themadagen, heeft het bestuur besloten een beamer aan te schaffen. Het beheer
wordt gevoerd door de secretaris.
 Met betrekking tot de balans het volgende:
 Het AbSg moet haar bijdrage in de accreditatiekosten van de vereniging over het jaar 2008 nog
voldoen. Het opgenomen bedrag van €1.500,00 is iets lager dan begroot.
 In 2008 is abusievelijk tweemaal de zelfde zaalhuur aan derden betaald. Getracht wordt dit
bedrag terug te vorderen.
Opmerkingen:
 Het eigen vermogen van de vereniging is verder gegroeid en te hoog. Ondanks de stijging van
de kosten voor het secretariaat zullen de uitgaven voor 2009 lager zijn dan de inkomsten. Voor
het jaar 2009 stelt het bestuur voor de contributie van €105,00 per lid te handhaven.
 De vereniging heeft ultimo 2008 161 leden; dit is 4 minder dan eind 2007.
Doetinchem, 16 februari 2009.
P.B.G.Peerenboom, penningmeester NVAG

