
  
  

  
  
  
FINANCIEEL JAARVERSLAG 2021 
  
Voorwoord van de penningmeester 
 
Dit jaar 2021 heb ik nader kennis gemaakt met de werkgroepen en meer 
inzicht gekregen in de diverse werkzaamheden die er verricht worden ten 
behoeve van onze vereniging en stad.   
Het overzichtelijker maken van de financiële administratie is bijna 
voltooid. In 2022 zal de laatste overbodige betaalrekening gesloten 
worden. 
Via de website van de Vrienden kunt u uw betalingen, bestellingen en 
reserveringen voor excursies, wenskaarten en contributie eenvoudig 
voldoen. Daarbij maken wij gebruik van betaaldienst Mollie. Vele (nieuwe) 
leden hebben deze weg reeds gevonden. 
De contributie-inning zal voortaan in januari geschieden. 
Helaas zijn er veel leden die wij hieraan moeten herinneren in de weken 
daarna. U helpt onze administraties enorm als u op tijd betaalt. 
 
 
 
Coby Koeleman 
 
Penningmeester Vrienden van Den Haag 
 
 
 
 



nr. Omschrijving 2020 2021

1 Triodos betaalrekening NL 75 (op te heffen in 2022) 7.353 1.111

Triodos betaalrekening  NL 15 TRIO 0197 7883 94 1.747 9.524

Triodos rendementrekening NL 67 TRIO 2000 4334 21 25.632 25.608

Triodos rendementrekening NL 65             opgeheven 9.737 0

Triodos betaalrekening NL 46                   opgeheven 6.907 0

2 Kas 148 85

3 Stadsherstel, waarde certificaten 5.106 5.336

4 Vorderingen 1.442 1.010

Totaal activa 58.072 42.674

5 Eigen vermogen per 1 januari 28.244 29.257

6 Resultaat boekjaar 1.013 -1.653

7 Eigen vermogen per 31 december 29.257 27.604

8 In 2020 vooruit ontvangen contributies 2021 19.030

8 Vooruit ontvangen contributies 2022 1.090

9 Reservering Lustrumviering 6.515 8.515

10 Reservering Proceskosten 3.270 5.465

Totaal passiva 58.072 42.674
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FINANCIEEL JAARVERSLAG 2021

Bedragen in Euro (afgerond)

BALANS PER 31 DECEMBER

Stadsherstel: er bleek nog een tegoed dividend te staan bij Stadsherstel over 2018. Daarvan zijn 

Passiva

TOELICHTING

Triodos Bankrekeningen NL 65 en NL 46 werden opgeheven in 2021

De tegoeden werden overgeheveld naar betaalrekening NL15 TRIO 0197 7883 94

Bedragen conform eindejaarsopgave Triodos bank.

De kas is slechts 1x gebruikt in 2021. Tijdens de vrijwilligersdag in Loosduinen hebben we veel kaarten 

kunnen verkopen en enkele nieuwe leden ingeschreven. De kas werd afgeroomd naar € 85,-.

Binnenkort wordt ook NL 75 opgeheven. (de oude contributierekening)

begin 2021 drie (3) certificaten gekocht. In juli werd dividend over 2020 toegekend waarvan twee (2)

certificaten konden worden gekocht. Het resterende bedrag ( respectievelijk € 9,- en 37,-) werd ge-

doneerd aan Stadsherstel Den Haag. Totaal 116 certificaten à € 46,-.

Vorderingen zijn vooral in december verstuurde facturen en het uit te keren bedrag over de laatste 

twee weken van betaaldienst Mollie.

eigen vermogen bij aanvang van het boekjaar.

het bedrag dat berekend wordt uit de resultatenrekening aan het einde van het boekjaar

Eigen vermogen per 31/12 (post 5+6)

Eerder overgemaakte contributie voor 2022

Door de verschuiving van de inningsdatum naar januari 2022 is dit nu een laag bedrag. Voorheen werd 

de contributie in november/december voorafgaand aan het nieuwe jaar geïnd.

Het lustrumjaar nadert. Aan het budget werd de jaarlijkse €2000,- toegevoegd.

zijds op bezwaarschriften. Een bedrag van € 360,- werd gebruikt om een bezwaarschrift in te dienen.  

Proceskosten; wederom keerde de gemeente Den Haag uit vanwege te late formele reactie hunner-

Zie jaarverslag. Het maximum van € 5000,- in reserve is hiermee bereikt.
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nr. Omschrijving 2020 2022

Resultaat Begroting Resultaat Begroting

Vooruit ontvangen contributies 20.754 19.030

Contributies ontvangen in 2021 6.710 6.760

1 Totaal aan contributies 27.464 25.000 25.790 27.000

2 Rente en Dividend 107 0 276 0

3 Producten 7.620 8.000 5.716 6.000

4 Ons Den Haag 1.870 2.000 1.620 2.000

5 Activiteiten & Excursies 1.345 3.000 1.277 4.000

8 Diversen 2.541 300 616 0

9 Proceskosten 0 2.055 0

Totaal baten 40.947 38.300 37.350 39.000

1 Retour betaalde contributies 285 0 150 0

3 Producten 1.059 1.500 1.634 1.000

4 Ons Den Haag 29.365 27.000 23.551 27.000

5 Activiteiten & Excursies 775 3.000 1.647 3.900

6 Verenigingskosten 3.163 3.000 6.173 4.000

7 Website 1.502 800 504 600

8 Diversen 15 0 34 0

9 Proceskosten 0 360 0

10 Sponsoring 500 500 755 500

Totaal uitgaven 36.664 35.800 34.808 37.000

11 Reservering Lustrumviering 2.000 2.000 2.000 2.000

12 Reservering Proceskosten 1.270 500 2.195 0

Totaal reserveringen 3.270 2.500 4.195 2.000

Totaal lasten 39.934 38.300 39.003 39.000

Resultaat boekjaar 1.013 0 -1.653 0
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Bedragen in Euro (afgerond)

RESULTATENREKENING OVER 2021 EN BEGROTING 2022

2021

TOELICHTING

Baten, credit

Lasten, debet

nummering komt overeen met de nummers van de posten

Rente en Dividend wederom geen rente dit jaar op de rendementsrekening. 

Dividend zie toelichting bij de balans onder  3. Stadsherstel

Contributies een afname van het aantal leden en de toename van eenpersoons 

huishoudens zorgde voor dalende inkomsten uit contributie.  In de loop van 2021

adverteerden we meer en dat resulteerde in veel nieuwe leden. 

Op 31/12 hadden wij 1516 Vrienden
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3 Producten

De baten van producten bestaan uit de verkoop van wenskaarten, kalenders en een enkele DVD-box.

De verkoopmogelijkheden waren door Corona minder. Veel leden hebben via de webshop hun aankopen

gedaan. Ook de winkels konden minder verkopen en namen daardoor minder af.

De drukkosten van de nieuwe wenskaartenserie komt ten laste van deze post. Ook werden op  

bestelling met tekst bedrukte kaarten geleverd.

4 Ons Den Haag

De lasten bestaan uit het maken, drukken en verzenden van het blad. 

Slechts één adverteerder konden wij aan ons binden voor 2021.

5 Activiteiten en Excursies

Vanwege de Coronamaatregelen kon er nauwelijks iets georganiseerd worden. In het derde en vierde

kwartaal konden er weer enkele excursies plaatsvinden waar men volop gebruik van gemaakt heeft.

In januari werd er een audiosysteem aangeschaft om ook buiten bij wandelingen etc goed verstaan-

baar te kunnen zijn.

6 Verenigingskosten: zaalhuur en consumpties tbv ledenbijeenkomsten als borrels, ledenvergaderingen

etc. € 1287. Verzekeringen € 493, porto €896, bankkosten € 799, bestuursonkostenvergoeding € 400, 

advertenties € 1074, kantoor- en representatiekosten € 404, Postbus € 272

De opslag voor wenskaarten en het archief €548,- waarin eenmalige opstartkosten € 156

7 Website

Onderhoud en webhosting door de provider en aanpassingen om de website actueel te houden.

Veel aandacht is er geweest voor het uitbouwen van de webwinkel. Wenskaarten, excursies,

aanmelden nieuwe leden en contributiebetaling behoren nu tot de mogelijkheden

8 Diversen

Hieronder vallen de extra bedragen die leden overmaken bij hun contributie en andere donaties.

9 Proceskosten: dit jaar ontvingen wij van de gemeente wegens te late reactie op bezwaarschriften

 € 882,75 en €1172,- + € 500,- reservering.  Er werd € 360 uitgegeven. Saldo € 2195,-

10 Sponsoring

Het bestuur wil jaarlijks een sponsoring doen aan een doel dat past binnen onze verenigingsdoel-

stellingen. Bij voldoende budget ligt het bedrag tussen €500,- en €1000,-

Begroot wordt een bedrag van €500,-

11 Reserveringen

Het budget voor de 5-jaarlijkse Lustrumviering wordt ieder jaar opgehoogd met €2000,-

12 Het Proceskostenbudget wordt in principe jaarlijks verhoogd met €500,-. Dit jaar ontvingen wij van de 

gemeente 2x een bedrag waardoor het limiet van €5000,-  ruim werd overschreden.

Toevoeging van € 500,- blijft daarom in 2022 achterwege.

Twee jaren met Coronamaatregelen maken het moeilijk een inschatting te maken wat wij in 2022 kunnen

verwachten. De bankkosten zullen door het opheffen van twee betaalrekeningen afnemen met ~€300 

Een voorzichtig optimistische begroting. Het ledental groeide tot 1516 op 31/12-2021

RESULTATENREKENING 2021 EN BEGROTING 2022

Vervolg Toelichting

BEGROTING 2022
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