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VERBOND  

AFDELING GRONINGEN  

  

  

(CONCEPT)  

Vastgesteld ALV:  

  

    

  

1. Inleiding  

Dit document geeft inzicht in de ontvangsten en uitgaven in het kalenderjaar 2020 

van de afdeling Groningen van het Humanistisch Verbond. Door de corona crisis 

hebben we dit jaar weinig activiteiten kunnen organiseren. Dit is terug te zien in de 

cijfers over het kalenderjaar 2020. Het kalenderjaar is afgesloten met een positief 

resultaat van € 2.068,68, terwijl een negatief resultaat van € 2.100,- is begroot. Er zijn 

in 2020 geen uitgaven ten laste van het legaat gebracht, omdat de geplande activiteit 

die ten laste van het legaat zou worden gebracht (i.v.m. corona) niet is door gegaan.  

  

De kascommissie bestaat dit jaar uit de heren: Herman Kassenberg en Fred Mahler. 

De kascommissie heeft op 26 mei 2021 de boeken gecontroleerd. In bijlage een 

verklaring van de bevindingen van de kascommissie.  
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2. Exploitatie 2020  

In het onderstaande overzicht (tabel 1) van de ontvangsten wordt de realisatie 

vergeleken met de begroting.  

  
Tabel 1: ontvangsten 2020  

  
  

In vergelijking met de begroting zijn er meer inkomsten gegenereerd. Het aantal 

leden is (in vergelijking met de raming in de begroting2019) toegenomen zodat er 

meer contributie inkomsten van het Landelijk Bureau zijn ontvangen. In tabel 2 een 

overzicht van het ledenaantal per 1 januari.  

    

  
Tabel 2: ontwikkeling ledenaantal  

  
  

In tabel 3 een overzicht van de uitgaven. De realisatie afgezet tegen de begroting van 

het kalenderjaar 2020.  

  
Tabel 3: uitgaven 2020  
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In het totaal is er € 2.834 minder uitgegeven in 2020 in vergelijking met de begroting. 

Door de Corona crisis zijn een aantal activiteiten niet doorgegaan. Hierdoor is er 

minder uitgegeven ten laste van de post “activiteiten” en de post “legaat”. Ook zijn er 

dit jaar geen uitgaven geweest ten laste van de “organisatiekosten”.  De kosten van 

de Schakel vallen in vergelijking met de begroting hoger uit. Dit wordt volledig 

veroorzaakt door een nabetaling van de productiekosten uit 2019.  

    

  

In tabel 4 wordt het resultaat 2020 zichtbaar gemaakt.  

  
Tabel 4: resultaat 2020  

  
  

In de begroting was rekening gehouden met een negatief resultaat. In werkelijkheid 

is er sprake van een positief resultaat omdat er door de corona crisis weinig 

activiteiten zijn geweest in 2020.  

  

3. Balans  

De onderstaande tabel 5 geeft de balans weer per 31 december 2020. Het 

eigenvermogen is toegenomen met het positieve resultaat van 2020, namelijk € 

2.067.  

  
Tabel 5: balans  
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Toelichting:  

De post “publieksbijeenkomst” van € 500,- staat als een schuld op de balans. Deze 

post heeft betrekking op de organisatiekosten van een publieksbijeenkomst in 

samenwerking met het Vluchtelingenwerk, naar aanleiding van de in 2019 

geproduceerde film Vrijdenkers. Het bedrag van € 500,- is niet in het resultaat 

opgenomen omdat het toch nog de intentie is dit geld ook voor dit doel te besteden.   

  

4. Bijlagen  

Bankafschriften 31 december 2019 en 31 december 2020 en verslag kascommissie  
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