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1. Inleiding 
Dit document heeft betrekking op de financiële verantwoording over het boekjaar 
2022 van de HV-afdeling Groningen. De boeken zijn gecontroleerd door de 
kascommissie benoemd in de Algemene Ledenvergadering in 2022. De 
kascommissie bestaat uit de heren Fred Mahler en Gerrit Botke. Tijdens de ALV zal 
de kascommissie verslag uit brengen. 
 
In hoofdstuk 2 van dit document wordt een toelichting gegeven op de exploitatie 
2022.  De Balans per 31 december 2022 is terug te vinden in hoofdstuk 3. In de 
bijlage een afschrift van de bankstanden. 
 

2. Exploitatie 2022 
Het boekjaar 2022 is afgesloten met een positief resultaat van € 250,92.  
De onderstaande tabel geeft een overzicht van de gerealiseerde inkomsten. In 
vergelijking met de begroting zijn er meer inkomsten (€ 584,21) gerealiseerd. Zoals 
uit de onderstaande tabel blijkt zijn de inkomsten uit de contributie € 404 hoger.  
Daarnaast zijn de rente-inkomsten hoger in vergelijking met de begroting, omdat in 
de exploitatie 2022 de rente baten van twee jaren zijn opgenomen. Dit is 
noodzakelijk om de administratie van de afdeling in overeenstemming te brengen de 
cijfers van het Landelijke Bureau.  
 

 
 
De volgende tabel geeft een overzicht van de ledenaantallen. Ten opzichte van 1 
januari 2021 is het ledenaantal gestegen met 17 leden. 
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De volgende tabel geeft een overzicht van de uitgaven. In vergelijking met de 
begroting is er een bedrag van € 1.016,71 minder uitgegeven.  

 

 
 
Een korte toelichting op de afwijking van de realisatie in vergelijking met de 
begroting: 
• Schakel Noord: er is € 415,10 meer uitgegeven in vergelijking met de begroting. 

In het onderstaande overzicht een nadere uitsplitsing van de kosten van de 
Schakel. De totale uitgaven in 2022 worden onder in het overzicht vergeleken 
met de uitgaven in 2021. Hieruit blijkt dat met name de productiekosten zijn 
gestegen in vergelijking met het vorige jaar. Er is besloten de Schakel met 
ingang van het tweede kwartaal 2022 op een goedkoper papiersoort te drukken 
om de productie kosten te verminderen. Ook worden de leden erop gewezen dat 
de Schakel ook digitaal beschikbaar is. 
 

 
• Activiteiten: aan de organisatie van activiteiten is een bedrag van € 151,91 

minder uit gegeven. 
• Koffie en thee: de stichting Huisvesting heeft besloten dit jaar geen kosten van 

het gebruik van koffie en thee in rekening te brengen. 
• Bibliotheek: de uitgaven voor de aanschaf van boeken is binnen de begroting 

gebleven. 
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• Organisatiekosten: aan organisatiekosten is een bedrag van € 158,99 meer 
uitgegeven. De ICT-kosten hebben betrekking op een abonnement op de digitale 
verzending van de nieuwsbrieven en de kosten van Zoom abonnement. 

A 
 

• Legaat; er is dit jaar slechts een bedrag van € 164 ten laste van het legaat 
gebracht. 

 
Het boekjaar 2022 kon worden afgesloten met een positief resultaat. 
 

 
 

3. Balans per 31 december 2022 
In het onderstaande overzicht de balans per 31 december 2022 in vergelijking met 
de balans per 31 december 2021 

 

 
 
 
 

4. Kascommissie 
De ledenvergadering in 2022 heeft de heren Fred Mahler en Gerrit Botke benoemd 
tot de kascommissie. Op 7 maart 2023 zal de kascommissie de administratie 
controleren. Tijdens de ALV op 19 maart 2023 zal de kascommissie verslag 
uitbrengen. 
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Bijlage 

 
Bijlage 1 stand rekening TRIODOS bank 1 januari 2022 en 31 december 2022 
 

 
 
 

 


