
Financieel jaaroverzicht 2020

Lasten en baten Werkgroep Genealogisch Onderzoek Duitsland

Lasten Jaarrekening 2019 Begroting 2020 Jaarrekening 2020

Gens Germana 4.100,63€                   3.850,00€                   3.303,00€                   

Ledenvergaderingen 367,85€                       350,00€                       -€                             

Secretariaat 546,58€                       700,00€                       631,16€                       

Bestuur 175,15€                       400,00€                       198,40€                       

PR 99,60€                         600,00€                       562,76€                       

Contact Duitsland 129,60€                       350,00€                       130,00€                       

Documentatie -€                             30,00€                         -€                             

Onvoorzien/diversen 176,29€                       127,00€                       20,99€                         

Totaal lasten 5.595,70€                   6.407,00€                   4.846,31€                   

Baten

Contributie leden 6.426,50€                   6.357,00€                   6.026,09€                   

Verkoop 147,00€                       50,00€                         34,00€                         

Rente 10,56€                         -€                             -€                             

Diversen -€                             -€                             -€                             

Totaal baten 6.584,06€                   6.407,00€                   6.060,09€                   

Resultaat baten-lasten 988,36€                       -€                             1.213,78€                   

Toelichting t.o.v. de begroting 2020:

N=Nadelig

V=Voordelig

Baten t.o.v.begroting 2020

Contributies 330,91€         N

Verkoop 16,00€           N

Lasten

Gens Germana 547,00€         V

Ledenvergadering 350,00€         V

Secretariaat 68,84€           V De secretariaatskosten zijn in 2020 iets lager geweest dan geraamd.

Bestuur 201,60€         V

PR 37,24€           V

Contact Duitsland 220,00€         V De bijdrage aan de DAGV was te hoog geraamd.

Documentatie 30,00€           V

Onvoorzien/Diversen 106,01€         V Van de post onvoorzien/diversen is geen gebruik gemaakt.

De Werkgroep Genealogisch onderzoek Duitsland heeft het jaar 2020 met een voordelig resultaat van € 1.213,78 afgesloten. Het resultaat is positief beinvloed door de lockdowns in het afgelopen 

jaar als gevolg van de Covid-19 pandemie waardoor de eigen geplande ledenbijeenkomsten, deelname aan genealogische beurzen  niet door konden gaan. De uitgaven zijn € 1.560,69 oftewel ± 

25% lager geweest en de inkomsten € 346,91 achter gebleven bij de geraamde inkomsten door de terugloop van het  ledenaantal.

Postnl heeft met terugwerkende kracht het tarief verlaagd. Hetgeen t.o.v. de begroting neerkomt op ruim € 100,-- minder 

portokosten per zending Gens Germana.

De verschillen van de werkelijke cijfers 2020 in vergelijking met de begroting van 2020 zijn: 

De geraamde contributie voor 2020 was gebaseerd op 326 leden. In werkelijkheid is aan 313 leden contributie in rekening 

gebracht. 

De werkelijke bestuurskosten zijn in 2019 en 2020 nagenoeg gelijk. Ten opzichte van de raming zijn deze kosten    ± € 200,-- 

lager uitgevallen.

Wel uitgaven geraamd, maar niet gehad omdat er geen ledenbijeenkomsten zijn gehouden vanwege de Corona-pandemie.



Toelichting t.o.v. de jaarrekening 2019:

Het resultaat van 2020 is € 225,42 voordeliger dan dat van 2019. De verschillen van de werkelijke cijfers 2020 met die van 2019 zijn:

N=Nadelig

V=Voordelig

Baten 2020 t.o.v. 2019

Contributies 400,41€         N

Verkoop 113,00€         N Een eenmalige verkoop van een CD-collectie van € 100,-- in 2019 verklaart het verschil met 2020.

Rente 10,56€           N -

Lasten

Gens Germana 797,63€         V

Ledenvergadering 367,85€         V

Secretariaat 84,58€           N

Bestuur 23,25€           N

PR 463,16€         N

Contact Duitsland 0,40€             N

Diversen 155,30€         V

Balans 2019 2020 Passiva 2019 2020

Vlottende activa Eigen vermogen

Kas -€                              -€                             Reservering 4.705,00€                   5.000,00€                   

Bank 2.230,04€                    3.522,13€                   Vlottende passiva

Vooruitontvangen 195,00€                       1.019,50€                   

Spaarrekening 10.500,00€                  10.500,00€                 Vooruitbetaald 350,00€                       350,00€                       

Nog te betalen 843,68€                       189,99€                       

Nog te ontvangen 88,00€                          180,50€                       

Stand per 31-12 12.818,04€                  14.202,63€                 Stand per 31-12 6.093,68€                   6.559,49€                   

Algemene reserve

Stand per 01-01 5.736,00€                   6.429,36€                   

Batig saldo 988,36€                       1.213,78€                   

Stand per 31-12 6.724,36€                   7.643,14€                   

Totaal activa 12.818,04€                  14.202,63€                 Totaal passiva 12.818,04€                 14.202,63€                 

Toelichting Activa:

Bank: Dit is het saldo van de betaalrekening bij de ING op 31 december.

Spaarrekening: 

Nog te ontvangen: Van 1 lid betreft het nog te ontvangen contributie over 2019 en door 8 leden is de contributie van 2020 nog niet voldaan.

Toelichting Passiva:

Reservering:

Vooruitontvangen: Betreft in 2020 reeds ontvangen contributie 2021. 

Vooruitbetaald: Betreft de borg voor WGOD-kosten voor de lezing op de najaarsbijeenkomst van 10-10-2020.

Nog te betalen:

Algemene reserve: Het batig saldo van 2020  is toegevoegd aan de algemene reserve en bedraagt per 31-12-2020 € 7.643,14.

Aldus opgesteld door de penningmeester Harry Abel op 1 maart 2021.

Omdat er geen ledenbijeenkomsten plaatsvinden, stel ik voor, evenals vorig jaar, uit de leden de heer C.Heeres en de heer T.Schomaker in de kascommissie te benoemen. Wilt u ook een keer 

controleren of alles juist is verantwoord, dan nodigen wij u uit u op te geven als kascommissielid. Dit kan door een mail naar penningmeester@WGOD.nl.

Dit zijn de saldi van de spaarrekening bij de ING op 31 december. Het spaargeld heeft geen rente opgeleverd. De ING hanteert een spaarrente van 0,00% bij een 

spaarrekening met een saldo t/m € 100.000,--.

Aan de reservering is de volgende bestemming gegeven: € 2.500,-- voor het digitaliseren van Gens Germana en € 2.500,-- voor de terugloop van het aantal leden, dat bij 

ongeveer gelijkblijvende uitgaven om te voorkomen dat de contributie moet worden verhoogd.

Betreft nog te betalen facturen (ING en Postnl) per 31-12-2020 die betrekking hebben op 2020, in 2021 worden betaald, en ten laste van de V&W van 2020 komen.

De lagere contributie-opbrengst in 2020 van € 400,--  ten opzichte van 2019 is veroorzaakt door de terugloop van het aantal 

leden.

In 2019 zijn er extra kosten gemaakt voor de levering van 4500 enveloppen. Dit is de oorzaak van het voordelig verschil van 

2020 ten opzichte van 2019.

Vanwege de corona-pandemie zijn de voor- en najaarsbijeenkomst in 2020 komen te vervallen en zijn daarvoor geen uitgaven 

gedaan.

Voor de financiële  en ledenadministratie wordt sinds medio 2019 gebruik gemaakt van e-Boekhouden.nl. De kosten hiervoor 

bedragen € 22,-- per maand. In 2020 zijn deze kosten een heel jaar en in 2019 vanaf juni in rekening gebracht.

De kosten voor de website-licentie, onderhoud & support van zowel 2019 als 2020  zijn ten laste van 2020 verantwoord.

Een niet bestaand kassaldo, wel op de balans staand, is afgeboekt in 2019. En in 2019 is de voormalig penningmeester (incl. 

familie) als dank in het zonnetje gezet met bloemen en een cadeaubon. 


