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Agendapunt 4b (Jaarverslag van de penningmeester en jaarrekening) 

JAARVERSLAG VAN DE PENNINGMEESTER OVER HET VERENIGINGSJAAR 2021 

 

Toelichting op de Jaarrekening 2021, de balans 2021 en de Begroting 2022 

 

Bij het opmaken van de begroting werd er nog vanuit gegaan dat we weer een redelijk 

verenigingsjaar zouden krijgen. 

Enkele activiteiten zijn toen georganiseerd totdat wederom een totale lockdown alle acti-

viteiten weer in de ijskast deed belanden. 

Dat heeft tot gevolg dat de jaarrekening 2021 van de Vereniging Officieren Artillerie over 

de baten en lasten een flink overschot laat zien in de realisatie. Echter door op het eind 

van het jaar de afdelingen tegemoet te komen in wat extra’s voor de leden is het budget 

voor activiteiten toch nog behoorlijk gebruikt. 

 

Ik ga even in op een paar posten aan de lasten kant:  

Algemene kosten. 

De kosten porto en incasso hebben betrekking op de brieven die ivm incasso contributie 

uit zijn gegaan naar de leden en de toegenomen bankkosten Ing. 

Het bedrag voor het bijhouden van de administratie betreft de aanschaf van een server, 

zodat de administratie op een plaats, beveiligd kan worden bewaard. 

 

De Lasten:  

Bestuur en ledenraad was minder doordat er digitaal is vergaderd op een vergadering na. 

Bijdragen aan instellingen en de jaardag heeft te maken met een gift van 2000 Euro aan 

het Artillerieveteranenhuis en een bedrag van 175 Euro voor Monument Dubbeldam. 

De post website is hoger dan begroot omdat een aantal extra items aan de website zijn 

toegevoegd die niet begroot waren. Digitaal maken en zoekfuncties Sinte Barbara. 

De exploitatie Sinte Barbara. Dit bedrag is een betaling i.v.m. de dropbox van de hoofd-

redacteur. 

 

Aan alle uitgaven posten is veel minder uitgegeven dan begroot. Projecten zijn niet door-

gegaan. Alv, galafeest zijn gecanceld. Wel is er tegen het eind van het jaar nog wat ge-

daan door de afdelingen aan ledenbinding. 

Al met al bijna 12.000 Euro minder uitgegeven dan begroot. 

 

Zoals u ziet is aan de reserve Exploitatie een overschot van 10531 Euro. Bovendien is 

een bedrag van 2175 aan de reserve Off Cantine onttrokken en dit bedrag dient opgeteld 

te worden bij het batig saldo van de vereniging. Dat maakt dat aan de reserve exploitatie 

12706 Euro is toegevoegd. 

 

Het aantal leden was vorig jaar begroot op 843 leden maar ondanks de werving van 

nieuwe leden was het aantal leden op het eind van het jaar 838 leden. Voor 2022 is voor 

de begroting het aantal leden geschat op 812 omdat er ook weer nieuwe aanwas is van 

de KMA maar er ook een aantal leden hun lidmaatschap hebben opgezegd en er leden 

ontvallen zijn. Het ledenbestand per 1 januari 2022 is hierbij als uitgangspunt genomen. 

 

De Balans 2021 

De balans geeft een inzicht van de financiële toestand van de vereniging per 31 decem-

ber 2021. De post vooruit ontvangen contributies komt van leden die aangeschreven zijn 

omdat de contributie 2021 nog niet was betaald. Deze werden gelijk verzocht hun contri-

butie 2022 te voldoen waarmee dan gelijk een korting werd gegeven. De kortlopende 

schulden hebben betrekking op nog uitstaande betalingen (3063 Euro), veelal aan afde-

lingen die hun jaarafrekening indienden in jan of februari 2022. De vordering van 2250 

Euro is in januari ontvangen. 

 

De begroting 2022.  

De inkomsten uit de contributies dalen omdat het ledental op 1 januari alweer geslonken 

is ten opzichte van de begroting 2021. Op moment van dit schrijven zijn er nog 805 le-

den.  

Exploitatie van de Sinte Barbara. Voor 2022 is een voorziening van 3000 Euro opgeno-

men omdat niet geheel duidelijk is of er voldoende inkomsten zijn voor de SB via onze 
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sponsor ABC. Dat heeft te maken met het doorschuiven van evenementen naar dit jaar 

waarvoor de fee toen al betaald is.  

Er is een bijdrage opgenomen voor instellingen. Dit bedrag is geraamd. Bijdragen aan de 

ramingen van de projecten van de afdelingen zijn gehonoreerd voor zover dit aan pro-

jecten is toe te schrijven. Aan de hand van de rekeningen zullen de kosten geboekt en 

betaald worden. Het bestuur is zich bewust dat, nu er bijna geen beperkingen meer zijn 

het verenigingsleven weer langzaam op gang zal komen. 

 

Het tekort op de begroting is 3675 Euro waarvan 8500 Euro ten laste komt van de Re-

serve Stichting Off Kantine, dat daarmee uitkomt op 25249 Euro. Het overschot dat daar-

door ontstaat van 4825 Euro zal dan aan de reserve exploitatie worden toegevoegd. 

 

 

Bad Bentheim, 9 april 2022,  

 

Penningmeester VOA,  

Lkol (R) b.d.  Roeland van Santvoord 


