Staat van baten en lasten van VWG Den Helder e.o. over het jaar 2018 t.b.v. de ALV van 1 maart 2019
inkomsten jaar 2018

Bedrag €

Uitgaven- en saldo jaar 2018

Bedrag €

Saldo 31-12-2017 (overboeken naar 2018). ING ZkL
Spaarrekening 4368516 € 5.550,00
ING betaalrekening 4368516 €2.755,53
Contanten kas €123,22

8.428,75

Inkomsten Contributie 141 leden

2.224,00

Uitgaven druk-, verzend- en overige kosten van “De Steenloper”

Inkomsten lezingen

440,00

Uitgaven lezingen

Inkomsten Vogelbeschermingprojecten
Inkomsten Vogelasiel

Overige inkomsten, dit is: ING Zkl spaarrekening rente
datum 1-1-2017 = €23,27

1.431,34

Uitgaven Bestuurskosten. Dit zijn o.a. betalingen: contributie bladen,
lidmaatschap SVN, representatie, bezoek SVN-vergaderingen,
poststukken (niet t.b.v. De Steenloper), nieuwjaarsreceptie, promotie
VWG, lief en leed, websitekosten, bank kosten, enz. enz.

Uitgaven vogelbeschermingprojecten
Uitgaven Vogelasiel

157,02
0,0

Voor 2018 nog af te rekenen aan Vogelasiel

9,18

Saldo 31-12-2018 (overboeken naar 2019). ING ZkL Spaarrekening
4368516 € 5.559,18 ING betaalrekening 4368516 € 792,72 & Contanten
kas €315,00

12.690,29

499,30
615,47
1.038,55
3538,34
261,73
70,00
6.666,90

12.690,29

Balans per 31 december 2018
Activa

Bedrag €

Passiva

Bedrag €

Vaste activa

0,00

Eigen vermogen

Vlottende activa

0,00

Langlopende schulden

Liquide middelen

6.666,90

Kortlopende schulden

Totaal

6.666,90

6.666,90
0,00
0,00
6.666,90
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Toelichting

Hierboven ziet u het verkorte overzicht, hierin de Staat van baten en lasten over 2018 geheten en eronder de Balans per 31december 2018.
Bij een Staat van baten en lasten worden aan de rechterkant de passiva berekend, dit is het eigen vermogen+ de langlopende schulden+ de kortlopende
schulden = opgeteld een totaalbedrag.
Nadere uitleg:
Bovenin het eigen vermogen is wederom hetzelfde bedrag als rechts onderin het verkorte overzicht staat.
Daaronder de langlopende schulden en die heb je niet dus € 0,00 (nul).
Daaronder de kortlopende schulden en die heb je ook niet dus €0,00 (nul).
Tel deze drie bedragen op en het totaal moet hetzelfde wezen als het totaal bij de activa.
Een Balans stel je op op 31 december van het lopende jaar. En dat komt goed uit want dan sluit je ook de kas voor dat jaar en dan maken we het verkorte
overzicht van het afgelopen jaar op. Bij een Balans worden aan de linkerkant de activa (de bezittingen) berekend, dit is de vaste activa + de vlottende
activa + de liquide middelen = opgeteld een totaalbedrag.
Nadere uitleg:
Bovenaan de Vaste activa zoals bijvoorbeeld een clubhuis, een kopieerapparaat enz. en die hebben we niet. Bedrag is € 0,00 (nul). Jullie zullen zeggen
maar we hebben een filmdoek, een beamer, enz. in ons bezit maar deze spullen zijn allemaal afgeschreven en dus waarde €0,00.
Daaronder komen de vlottende activa oftewel de vorderingen, nog te ontvangen contributies en vooruit betaalde bedragen (daarom zeg ik altijd de leden
dit jaar laten betalen en voor in ieder geval voor het einde van het jaar laten betalen of ze voor eind van het jaar bedanken als lid zodat ze niet meer op de
vereniging drukken). Dan kom je op € 0,00 (nul).
Daaronder de Liquide middelen = totaal op de (ING) bank + de kas. Dit hoef je niet uit te zoeken want dit vindt je rechts onderaan het verkorte overzicht.
nul + nul + Liquide middelen = het totaal bedrag
In plaats van een begroting is het agendapunt in de ALV van de werkgroepen uitgevonden en moeten de te reserveren bedragen bij de werkgroepleiders
vandaan komen.
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