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Staat van baten en lasten 2018-2019 en begroting 2019-2020 
 

  Begroting 
2018-2019 

Rekening 
2018-2019 

Begroting 
2019-2020 

Baten       

Contributie  €          2.130,00   €          1.870,00   €          1.800,00  
Bijdrage ledenevenementen  €            590,00   €            294,00   €            662,50  
Rente  €                5,00   €                0,29   €                   -    
Overig  €                   -     €                   -     €                   -    
Totaal baten  €          2.725,00   €          2.164,29   €          2.462,50  
        
Lasten       
Anglophile  €                   -     €                   -     €            605,00  
Alumnidagen  €          1.000,00   €          1.960,57   €          1.000,00  
Bijdrage ledenevenementen  €            300,00   €              97,00   €            100,00  
Voorschot ledenevenementen  €            590,00   €            640,00   €            662,50  
Ledenwerving  €            400,00   €                   -     €            400,00  
Marketing  €            340,00   €                   -     €                   -    
Administratie  €            265,00   €            174,00   €            200,00  
Bestuur  €            300,00   €            195,00   €            300,00  
Rente  €                   -     €                   -     €                   -    
Overig  €              30,00   €            168,12   €            150,00  
Totaal lasten  €          3.225,00   €          3.234,69   €          3.417,50  
Resultaat  €           -500,00   €        -1.070,40   €           -955,00  

 
 
Controle 
 

  
Saldo betaal- en 
spaarrekening 

Per 01-09-2018  €                             4.443,55    
Per 31-08-2019  €                             3.988,15   
Resultaat  €                             - 455,40   

 
  



Toelichting 
 
Het boekjaar liep van 1 september 2018 tot en met 31 augustus 2019. De begroting van 2019-2020 is 
opgesteld op basis van de gerealiseerde cijfers over de periode tussen 1 september 2018 en 31 
augustus 2019.  
 
Contributie 
De contributie 2018-2019 was begroot op 142 leden die nog moesten betalen. Er is 15 euro betaald 
door 120 leden. Verder is er één keer een bedrag van 20 euro overgemaakt, en twee keer een bedrag 
van 25 euro. 15 x 120 = 1.800 + 20 + 25 + 25 = 1.870 
De contributie 2019-2020 is begroot op 120 betalende leden. 
 
Ledenevenementen 
De Alumnivereniging heeft een bezoek aan het Shakespearetheater Diever georganiseerd. De kosten 
hiervoor worden door de leden zelf betaald. Aan het einde van het boekjaar heeft nog niet iedereen 
zijn toegangskaart betaald. De vereniging betaalt een hapje en een drankje voor bij de voorstelling. 
Wanneer dit evenement volgend jaar wordt herhaald, betaalt de vereniging (indien nodig) een 
voorschot voor het volgende boekjaar. 
 
Anglophile 
Vanaf 2018-2019 wordt de Anglophile digitaal verstuurd en vallen de kosten opmaak en 
verzendkosten weg. Wel wordt er in 2019-2020 geïnvesteerd in een nieuw huisstijl ontwerp (logo + 
huisstijl voor webdesign, nieuwsbrief template, flyer en overige designs) t.w.v. € 605,- voor ontwerp 
van huisstijl inclusief 2 revisies. Vanaf de derde revisie kost het nog € 50,- per revisie. 
 
Alumnidag 
In 2018-2019 hebben er twee Alumnidagen plaatsgevonden, waarvan 1 lustrumdag. 
In 2019-2020 wordt er één alumnidag gepland. 
 
Ledenwerving, marketing - waaronder drukkosten en kosten van promotiemateriaal 
In 2018-2019 is er budget begroot voor ledenwerving en marketing, maar zijn er geen kosten 
gemaakt. 
In 2019-2020 vindt de ledenwerving plaats onder recent afgestudeerden door middel van een 
gedrukte flyer (o.i.d.) in de nieuwe huisstijl. Er zijn geen nieuwe marketingactiviteiten gepland. 
 
Administratie - waaronder websitekosten, verzendkosten en bankkosten 
De administratiekosten voor 2018-2019 worden lager begroot omdat de contributiebrieven zoveel 
mogelijk digitaal worden verstuurd. 
Naar de gerealiseerde kosten van 2018-2019 wordt de begroting voor 2019-2020 aangepast. 
 
Bestuur 
In 2018-2019 is er een etentje georganiseerd voor het bestuur als dank voor hun inzet voor de 
vereniging. 
In 2019-2020 zal er wederom een etentje worden georganiseerd voor de bestuursleden als dank voor 
hun inzet voor de vereniging. 
 
Overige kosten 
Overige betalingen, waaronder afscheidscadeau voormalig penningmeester.  
 
Resultaat 
In 2018-2019 zijn de gerealiseerde kosten hoger dan de inkomsten en is er dus sprake van een 
negatief saldo in de jaarrekening. Het positieve saldo op de betaal- en spaarrekening vangt dit tekort 
op. 
In 2019-2020 is er ook een tekort begroot op de jaarrekening en ook dit zal worden opgevangen door 
het positieve saldo op de betaal- en spaarrekening. 


