Financieel verslag over 2018
Tekst: A.H. Teeuwissen

Algemeen
Met genoegen doen wij u hierbij verslag over het
boekjaar 2018. We sloten het jaar 2018 af met een
resultaat van positief € 327.917.
Ten opzichte van 2018 is dit een toename van
€ 368.000, die we in hoofdlijnen als volgt kunnen
verklaren:
- Toename opbrengsten ten behoeve van het Steun‑
fonds ad € 100.000;
- Toename opbrengsten ten behoeve van het Leer‑
stoelfonds ad € 49.000;
- Afname opbrengsten De Waarheidsvriend ad
€ 13.000;
- Afname contributies en giften ad € 56.000;
- Toename lasten Steunfonds ad € 58.000;
- Afname lasten Studiefonds ad € 28.000;

Balans per 31 december 2018

- Afname lasten De Waarheidsvriend ad € 8.000;
- Afname lasten ledenadministratie ad € 6.000;
- Toename kosten geldwerving ad € 7.000;
- Toename overige kosten ad € 8.000;
- Afname financiële baten en lasten ad € 59.000;
- Toename inkomsten uit nalatenschappen ad
€ 394.000.
Het eigen vermogen van onze vereniging stelt ons
enerzijds in staat op een verantwoorde wijze onze
doelstellingen jegens de gemeenten en gemeenteleden te kunnen verwezenlijken, anderzijds heeft onze
vereniging ook de nodige financiële verplichtingen
op lange termijn ten aanzien van personeel, hoogleraren en gemeenten.
Hierbij treft u de balans per 31 december 2018, alsmede het exploitatieoverzicht 2018 van onze vereniging,
waarbij u onderstaande toelichting gegeven wordt.

				

					
ACTIVA					
		
31-12-2018
31-12-2017
€		
€		
€		
€
Vaste activa					
Materiële vaste activa		
2.950			
4.166
			2.950			4.166
					
Vlottende activa					
Voorraden		8.575			 9.197
Vorderingen		 27.418			106.538
Effecten		1.236.490			 1.198.309
Liquide middelen		 2.840.964			 2.989.820
			 4.113.447			4.303.864
		
4.116.397		
4.308.030
					
PASSIVA					
(na resultaatbestemming)					
					
Eigen vermogen					
Kapitaal		685.211			914.427
Bestemmingsreserve projectenfonds		 2.060.391			 1.524.572
Bestemmingsfonds steun gemeenten		 509.063			 490.534
Bestemmingsfonds studiefonds		 135.480			 163.333
Bestemmingsfonds leerstoelen		 556.050			 525.412
			3.946.195			3.618.278
					
					
Kortlopende schulden			 170.202			 689.752
4.116.397		4.308.030
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Balans per 31 december 2018
Balans
Onder de post vorderingen is onder meer opgenomen: debiteuren € 13.743.
Onder liquide middelen zijn spaarrekeningen opgenomen welke zijn ondergebracht bij
- Van Lanschot Bankiers ter grootte van € 93.737;
- Rabobank ter grootte van € 1.326.517;
- ING ter grootte van € 1.271.298.
Het eigen vermogen van de Bond bestaat uit vijf
onderdelen. Het kapitaal is het kernvermogen, dat
jaarlijks muteert als gevolg van het resultaat uit de
algemene verenigingsactiviteiten.
De bestemmingsfondsen hebben een specifieke
bestemming te weten het steunen van gemeenten,
het steunen van studenten en de financiering van de
leerstoelen.
De bestemmingsreserve Projecten muteert als gevolg
van inkomsten uit nalatenschappen en specifieke
onttrekkingen.
In het exploitatie-overzicht ziet u inkomsten en uitgaven van deze bestemmingsfondsen en -reserve ge‑
specificeerd.
Onder kortlopende schulden zijn onder meer opgenomen: crediteuren ad € 44.002, nog af te dragen
belastingen ad € 27.861, reservering vakantiegeld ad
€ 11.295.

Resultaten 2018
De opbrengsten ten behoeve van fondsen waren
€ 137.000 hoger ten opzichte van het jaar 2017.
Indien we de opbrengst van de actie ten behoeve van
het Steunfonds in het jaar 2018 ad € 50.000 elimineren, constateren we een toename van € 87.000 met
name door een specifieke gehouden actie en ontvangen schenkingen ten behoeve van gemeenten.
De opbrengsten voor het Studiefonds bleven ten
opzichte van het jaar 2017 gelijk.
De opbrengsten voor het Leerstoelfonds namen ten
opzichte van het jaar 2017 toe met € 49.000, waaronder een specifiek ontvangen legaat.
De opbrengsten voor De Waarheidsvriend namen ten
opzichte van het jaar 2017 af met € 14.000, door met
name minder abonnementen en vervallen van de
betalingskorting.
De contributies en giften namen ten opzichte van
het jaar 2017 af met € 56.000, met name door het feit
dat er in het jaar 2017, in tegenstelling tot 2018, geen
actie werd gehouden ten behoeve van het algemeen
werk.
De lasten van het Steunfonds namen ten opzichte

van het jaar 2017 toe met € 58.000 door met name
een specifieke uitkering aan een gemeente in het
kader van een gevoerde actie.
De lasten van het Studiefonds namen ten opzichte
van het jaar 2017 af met € 28.000, door met name
minder studietoelagen en lagere kosten assistenten
in opleiding.
De lasten van het Leerstoelfonds namen ten opzichte
van het jaar 2017 af met € 5.000,
De administratie- en beheerskosten namen ten
opzichte van het jaar 2017 toe met € 5.000, door met
name hogere automatiserings- en accountantskosten.
De kosten ledenadministratie namen ten opzichte
van het jaar 2017 af met € 6.000, door met name
geen kosten geldwerving.
De kosten geldwerving namen ten opzichte van het
jaar 2017 toe met € 7.000, door met name extra
(vanwege eerdere indiensttreding) en hogere salariskosten voorlichter.
Onder de bestuurs- en representatiekosten zijn de
volgende kosten opgenomen:
- de kosten welke verband houden met deelname
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Exploitatie overzicht 2018 / begroting 2019				
					
Begroting
Begroting
Werkelijk
Werkelijk
2019
2018
2018
2017
€
€
€
€
Baten				
Steunfonds
36.000
80.000
145.708
45.820
Studiefonds
85.700
83.200
87.351
86.317
Leerstoelfonds
90.000
87.300
189.677
141.239
De Waarheidsvriend
461.000
476.500
459.624
473.204
Theologia Reformata
29.300
31.500
29.679
29.089
702.000
758.500
912.039
775.669
Contributies / giften / collecten e.d.
209.100
170.700
174.809
231.072
Publicaties en royalties
1.000
1.000
6.477
10.694
Overige opbrengsten
12.800
13.200
15.783
15.987
924.900
943.400
1.109.108
1.033.422
				
Lasten				
Steunfonds
62.500
70.500
123.236
65.120
Studiefonds
145.000
108.000
108.449
136.846
Leerstoelfonds
112.500
142.000
155.235
160.423
De Waarheidsvriend
392.182
383.843
400.927
409.346
Theologia Reformata
24.175
26.375
23.290
22.983
736.357
730.718
811.137
794.718
Personeelskosten algemeen secretaris
137.150
133.450
128.057
124.737
Personeelskosten bureau
143.500
119.000
114.436
111.252
Huisvestingskosten
30.000
30.000
26.741
26.488
Administratie- en beheerskosten
76.500
70.500
61.976
57.071
Ledenadministratie
19.000
12.500
8.862
15.152
Geldwerving
26.950
25.100
26.663
19.693
Bestuurs- en representatiekosten
48.250
53.500
41.486
37.905
Vergaderingen / conferenties
62.600
51.950
44.218
41.487
Bijdragen organisaties
17.000
15.000
12.281
12.900
Overige kosten
9.300
7.000
14.420
5.918
1.306.607
1.248.718
1.290.277
1.247.321
				
Per saldo verenigingsactiviteiten
-381.707
-305.318
-181.169
-213.899
				
Financiële baten en lasten
20.000
70.000
-36.587
22.240
Inkomsten uit nalatenschappen
0
0
545.673
151.423
20.000
70.000
509.086
173.663
				
Resultaat
-361.707
-235.318
327.917
-40.236
				
Resultaatbestemming
		
Mutatie kapitaal
-232.907
-155.118
-229.216
-80.012
Mutatie projectenfonds
0
0
535.819
142.606
Mutatie steunfonds
-33.000
7.800
18.529
-22.752
Mutatie studiefonds
-66.800
-31.000
-27.853
-57.072
Mutatie leerstoelfonds
-29.000
-57.000
30.638
-23.006
-361.707
-235.318
327.917
-40.236
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aan het project Digibron € 3.318
Bovengenoemde kosten zullen ten laste van de
bestemmingsreserve "Projecten" worden gebracht.
Onder de kosten van vergaderingen / conferenties
zijn de volgende kosten opgenomen, welke ten laste
van de bestemmingsreserve "Projecten" worden
gebracht:
- de brochures i.v.m. toerusting € 6.335
- de Mennorode conferentie € 201
De overige kosten namen ten opzichte van het jaar
2017 toe met € 8.000, met name door een dotatie
aan de voorziening voor oninbare vorderingen.
Door zowel een toename van de inkomsten als ook
van de uitgaven ten opzichte van 2017, nam het saldo
uit hoofde van verenigingsactiviteiten toe met
€ 33.000.
De financiële baten en lasten namen ten opzichte
van het jaar 2017 af met € 59.000, met name door
minder gerealiseerd koersresultaat en de mutatie in
de voorziening koersverliezen.
De inkomsten uit nalatenschappen namen ten
opzichte van het jaar 2017 toe met € 394.000.

Steunfonds ten opzichte van het jaar 2018 wordt veroorzaakt door de tweejaarlijkse actie, die in 2019
gehouden wordt voor het algemene werk;
- de toename van contributies / giften/ collecten ten
opzichte van het jaar 2018 wordt met name veroorzaakt door de tweejaarlijkse actie ten behoeve van
het algemene werk, die in 2019 word gehouden;
- de uitkeringen aan gemeenten (ten laste van het
Steunfonds) zijn begroot op basis van uitgaven van
de laatste jaren;
- de lasten ten laste van het Studiefonds nemen ten
opzichte van 2018 toe door het (verwacht) in dienst
treden van twee aio’s;
- de lasten ten laste van het Leerstoelfonds nemen
ten opzichte van 2018 af doordat prof. dr. H. van den
Belt voor 100% in dienst is gekomen bij de Vrije
Universiteit Amsterdam, waarvan de Gereformeerde
Bond 50% bekostigt;
- de personeelskosten bureau nemen ten opzichte
van het jaar 2018 toe vanwege het per 1 april 2019 in
dienst treden van een bureausecretaris;
- de kosten vergaderingen /conferenties nemen ten
opzichte van het jaar 2018 toe vanwege de in 2019 te
houden Mennorode-conferentie.

Ten slotte …

Het bovenstaande resulteerde in een positief resultaat ad € 328.000, welke ten opzichte van het jaar
2017 met € 368.000 toenam.

Begroting 2019
In het exploitatieoverzicht hebben wij ter informatie
tevens de begroting 2019 opgenomen.
Wij verwachten het jaar 2019 af te sluiten met een
resultaat van (afgerond) negatief € 362.000.
Enkele opmerkingen bij de begroting 2019:
- de afname van de ontvangsten ten behoeve van het

Het jaar 2018 sloten we met dankbaarheid, ruimschoots binnen de begroting, af met een resultaat
van positief € 328.000, met name door meer opbrengsten, meer kosten alsmede door de inkomsten
uit nalatenschappen.
De Heere stelde de gemeenten en gemeenteleden in
staat om (ook) aan het vele werk dat door de Gerefor‑
meerde Bond verricht mag worden, naar vermogen,
bij te dragen.
Hartelijk dank voor uw meeleven, meegeven en meebidden waarin u uw betrokkenheid heeft laten blijken. ■
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A.H. Teeuwissen

uit Huizen is
penningmeester van
de Gereformeerde
Bond.
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