Toelichting financieel jaarverslag 2013 Nederlandse Hanse Club

Tot de ledenvergadering die werd gehouden op 19 November 2013 was Maarten Steinman
penningmeester van de NHC. Tijdens deze vergadering ben ik officieel benoemd en vanaf die datum
heb ik Nico Hoek het penningmeesterschap op mij genomen. De overdracht van de administratie heeft
al voor de zomer plaatsgevonden. Door bancaire procedures heb ik pas aan het einde van 2013
toegang gekregen tot de rekeningen.
e

Het boekjaar 2013 is het 9 verenigingsjaar na de oprichting van de NHC in 2005.
De begroting van 2013 is goedgekeurd door de Algemene Ledenvergadering op 23 april 2013.
De hoogte van het lidmaatschapsgeld in 2013 was €30 per jaar. In de begroting voor 2013 werd
uitgegaan van 80 betalende leden. In werkelijkheid hebben 48 leden hun contributie voor 2013
voldaan. Tevens zijn er contributies binnengekomen van nieuwe leden. Ook is een bedrag van
openstaande contributies 2012 ontvangen en heeft 1 lid voor 2014 vooruit zijn contributie voldaan.
Totaal is er €1979,44 ontvangen daar waar er €2.500,00 begroot was. Een tekort van € 500,00.
Naast het lagere bedrag aan inkomsten is er in de begroting voor 2013 uitgegaan van een
exploitatietekort van €295,00. Het tekort aan inkomsten verhoogd met het voorziene exploitatietekort
samen bedraagt €795,00.
De exploitatierekening over 2013 laat een tekort zien van €1713,74. In dit tekort is een verplichting
van €300,00 (lezing winterbijeenkomst Naarden) niet opgenomen.
Analyse:
Bestuurskosten zijn €199,85 hoger dan begroot. Dit is veroorzaakt het afscheid van een bestuurslid.
Externe communicatie kosten zijn €541, euro hoger dan begroot door het laten maken van flyers wat
niet in de begroting was opgenomen.
De post onvoorzien met een budget van €250,00 is aangesproken voor €121,50.
De evenementskosten zijn €301,48 hoger uitgevallen dan begroot. Het evenement in zuid is
overigens niet gehouden, het evenement in noord heeft €801,48 meer gekost dan begroot.
Doordat voor beide ledenbijeenkomsten een spreker is uitgenodigd zijn de kosten van de
ledenvergaderingen €300,00 boven de begroting uitgekomen.

Activa/Passiva
Op 1 jan 2013 was het eigen vermogen €7038,28. Op 31-12-2913 was het eigen vermogen €4454,54.
De afname van het eigen vermogen is veroorzaakt door het exploitatietekort, een kortlopende schuld
van €300 en het afboeken van €570,00 aan openstaande niet betaalde contributies.
Het bestuur heeft eind 2013 besloten dat actiever ingezet wordt op het innen van contributies. Daarbij
is het bestuur zich bewust dat dwangmiddelen zoals het inzetten van een deurwaarder niet in de sfeer
van de vereniging past. Door nabellen zal de openstaande contributie geïnd kunnen worden of zal het
betreffende lid aan geven dat hij zijn lidmaatschap wil opzeggen. In beide gevallen wordt voorkomen
dat openstaande vorderingen ontstaan. Bij het telefonisch benaderen bleek dat enkele leden (b.v.

door een onjuist mailadres) geen verzoek tot betaling van contributie had ontvangen. Het is de inzet
van het bestuur om voor de zomer van 2014 alle contributies, inclusief €210,00 achterstallige maar
nog inbaar geachte contributies, te ontvangen .
Na aanpassing van de contributie van € 40,00 naar € 30,00 in 2008 toentertijd vrij hoge eigen
vermogen geleidelijk verminderd. Het was de verwachting dat in 2013 het eigen vermogen op vrijwel
het zelfde niveau zou blijven als in 2012. Deze verwachting blijkt niet juist.
Om het dalen van het eigen vermogen tot staan te brengen heeft het bestuur een aantal maatregelen
getroffen. In de begroting voor 2014 zijn deze opgenomen. De kosten van het Hanse weekeinde
Noord zal de begroting niet overschrijden, om dit te realiseren zal een passende bijdrage van de
deelnemers gevraagd worden. De ledenvergaderingen zullen naar verwachting het begrootte bedrag
niet overschrijden. Tevens stelt het bestuur voor om de contributie met €5,00 te verhogen. Voor 2014
wordt een kleine afname van het eigen vermogen verwacht. De jaren daarop volgend zal een
sluitende begroting gepresenteerd worden.

Het doorvoeren van de maatregelen zullen er toe leiden dat er een toekomstbestendig financieel
beleid gevoerd kan worden.
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