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Agendapunt 4b (Jaarverslag van de penningmeester en jaarrekening) 

JAARVERSLAG VAN DE PENNINGMEESTER OVER HET VERENIGINGSJAAR 2020 
 

Toelichting op de Jaarrekening 2020, de balans 2020 en de Begroting 2021 
 
Pas onlangs op 29 januari 2021 is de begroting 2020 tijdens de digitale ALV goedgekeurd. Dit had alles te ma-
ken met de corona perikelen. De jaarrekening 2020 van de Vereniging Officieren Artillerie laat over de baten en 
lasten een flink overschot zien in de realisatie. Een groot deel hiervan komt doordat een groot deel van ons ver-
enigingsleven heeft stilgelegen door de Corona maatregelen. 
 
Aan de lasten kant: de algemene kosten. 
De kosten porto en incasso zijn hoger dan begroot door de brieven die uit zijn gegaan naar de leden. Het be-
drag voor het bijhouden van de administratie is niet uitgegeven omdat uw penningmeester dat erbij deed. 
De post website is hoger dan begroot omdat een aantal extra items aan de website zijn toegevoegd die niet 
begroot waren. De exploitatie Sinte Barbara. Dit bedrag is een betaling i.v.m. auteursrechten. 
 
Aan alle uitgaven posten is veel minder uitgegeven dan begroot. Projecten zijn niet doorgegaan. ALV en gala-
feest zijn gecanceld. Al met al bijna 19.500 Euro minder uitgegeven dan begroot. 
Zoals u ziet is aan de reserve Exploitatie een overschot van 15.015 Euro toegevoegd en aan de reserve Stichting 
Off Kantine is 175 Euro onttrokken. Einde 2020 is er nog een bedrag van 35.924 Euro in kas van deze laatste 
reserve. 
 
Het aantal leden was vorig jaar begroot op 860 leden maar ondanks de werving van nieuwe leden was het aan-
tal leden op het eind van het jaar 834 leden. Voor 2021 is voor de begroting het aantal leden geschat op 843 
omdat er ook weer nieuwe aanwas is van de KMA. 
 
De Balans 2020 
De balans geeft een inzicht van de financiële toestand van de vereniging per 31 december 2020. De post voor-
uit ontvangen contributies komt van leden die aangeschreven zijn omdat de contributie 2020 nog niet was be-
taald. Deze werden gelijk verzocht hun contributie 2021 te voldoen waarmee dan gelijk een korting werd gege-
ven. De kortlopende schulden hebben betrekking op nog uitstaande betalingen (2048 Euro), veelal aan afdelin-
gen die hun jaarafrekening indienden in jan of februari 2021. De vordering van 2250 Euro is in januari ontvan-
gen. De verplichting aan de drukker is op 0 Euro gezet en het bedrag van 298 Euro is toegevoegd aan de re-
serve exploitatie. 
 
De begroting 2021.  
De inkomsten uit de contributies dalen omdat het ledental op 1 januari alweer geslonken is ten opzichte van de 
begroting 2020. Op moment van dit schrijven zijn er nog 839 leden. Weer is een extra voorziening opgenomen 
voor de website. Dit heeft te maken met het digitaal toegankelijk maken van de SB met o.a. zoekfuncties. Ex-
ploitatie van de Sinte Barbara. Voor 2021 is een voorziening van 3000 Euro opgenomen omdat niet geheel dui-
delijk is of er voldoende inkomsten zijn voor de SB via onze sponsor ABC. Er is een bijdrage opgenomen voor 
instellingen. Dit bedrag is geraamd. Bijdragen aan de ramingen van de projecten van de afdelingen zijn gehono-
reerd voor zover dit aan projecten is toe te schrijven. Aan de hand van de rekeningen zullen de kosten geboekt 
en betaald worden. Het bestuur is zich bewust dat, gezien de nog steeds geldende beperkingen, de begroting 
aan de royale kant zal zijn omdat bijeenkomsten niet doorgaan en ook veel projecten zullen sneuvelen. 
 
Het tekort op de begroting is 1725 Euro waarvan 5500 Euro ten laste komt van de Reserve Stichting Off Kan-
tine, dat daarmee uitkomt op 30.424 Euro. Het overschot dat dientengevolge ontstaat van 3775 Euro zal dan 
aan de reserve exploitatie worden toegevoegd. 
 
 
Bad Bentheim, 9 maart 2021,  
 
Penningmeester VOA,  
Lkol (R) b.d.  Roeland van Santvoord 
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