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WINST- EN VERLIESREKENING 2020

alle bedragen in euro's

Inkomsten 2020 2019

subsidie MdNL 1.500,00        1.500,00        

inschrijvingen congres -                 975,00           

rente kapitaalrekening -                 -                 

contributies *&** (exclusief btw) 21.428,49      11.401,64      

eenmalige subsidie stichting Merweborgh 7.500,00        -                 

afgedragen btw over batig saldo* 304,19           323,28           

TOTAAL 30.732,68      14.199,92      

Uitgaven 2020 2019

bijdrage aan Stichting EMLC 5.550,00        5.550,00        

drukken jaarboek *&** 13.702,85      5.693,75        

kosten ledenbeheer en porto *&** 4.345,79        2.115,94        

declaraties redactie Jaarboek -                 -                 

declaraties bestuursleden 86,23             163,18           

vrijwilligersbijdrage assistent Jaarboek -                 1.000,00        

tweejaarlijkse scriptieprijs 500,00           -                 

kosten congres (in 2020 nog van Antwerpen 2019) 536,08           90,75             

kosten website (domeinnaam + hosting) 78,65             70,18             

kosten betalingsverkeer (ING zakelijk) 106,72           122,90           

TOTAAL 24.906,32      14.806,70      

RESULTAAT 5.826,36        -606,78          

* Vanwege de beëindiging van de relatie met Verloren kregen we het batig saldo 

van 2020 al datzelfde kalenderjaar. Hierdoor staan bij de met * aangegeven inkomsten 

en uitgaven onder 2020 de bedragen voor zowel 2019 als 2020. 

** In het document met de optellingen ziet u dit bedrag niet terug. In de optellingen

staat alleen het batig saldo. Dit batig saldo kunt u berekenen door drukkosten en

kosten ledenbeheer en porto in mindering te brengen op de contributies. De reden

voor deze keuze is dat op deze manier duidelijker blijkt wat de precieze kosten van 

het jaarboek zijn.
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BALANS PER 31-12-2020 bedragen in EUR (PER 1-1-2020)

Credit

saldo zakelijke spaarrekening 927,36€           3.227,36€      

saldo betaalrekening 8.479,64€        353,28€         

TOTAAL 9.407,00€        3.580,64€      

Debet

geen reserveringen

VERMOGEN 9.407,00€        3.580,64€      
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BEGROTING 2021

Inkomsten

subsidie MdNL 1.500,00€      

rente kapitaalrekening -€               

contributies (exclusief btw) 10.100,00€    

betaalde btw over batig saldo 200,00€         

inschrijvingen congres* 2.520,00€      

TOTAAL 14.320,00€    

Uitgaven

bijdrage aan Stichting EMLC 5.300,00€      

drukken jaarboek 7.000,00€      

kosten ledenbeheer en porto 2.150,00€      

vrijwilligerbijdrage redactieassistent Jaarboek 500,00€         

congreskosten* 2.520,00€      

kosten betalingsverkeer 130,00€         

tweejaarlijkse scriptieprijs -€               

TOTAAL 17.600,00€    

SALDO -3.280,00€     

* Inmiddels is vanwege corona besloten het congres online te houden en gratis toegankelijk

te maken. Aangezien deze wijziging tevens budgetneutraal is, is dit begrotingtechnisch geen

probleem.


