
 

 

Genootschap Reünisten G.S.A.V.V. Forward 

 

Financieel jaarverslag 
Tijdens de ALV van 22 april 2017 zijn de plannen voor het komende jaar doorgenomen en zoals 

gebruikelijk onder veel geroezemoes en hier en daar wat gemopper weer goedgekeurd. Vergelijk het 

met de goedkeuring van de begroting van de USA: je wil het niet, het is niet slim, maarja als je nee 

zegt gebeurt er ook niks, dus ga je maar akkoord.  

We konden dus weer een jaar vooruit! 

Belangrijke punten met betrekking tot de inkomstenkant van de begroting van 2017 waren de 

hoogte van de leden-bijdrage (al jaren lager dan het werkelijk aantal leden x €25) en de sponsoring 

van de Chaos (in 2017 zou nummer 100 uitkomen!). 

De belangrijkste uitgaven in 2017 waren een serie evenementen, waaronder ook aandacht voor 

Luciano de Vries, die voornemens was nieuwe op te zetten. Maar ook de kosten van de Chaos (en 

specifiek nummer 100) en de afschrijving op het debiteurensaldo. 

Inkomsten 
Kortgezegd blijven de inkomsten op alle fronten (iets) achter. Voor het innen van bijdragen voor 

evenementen zal het bestuur op zoek gaan naar beter systeem, om zo de bijdrage per evenement 

omhoog te krijgen. De inkomsten van het Bocuse diner zijn niet relevant, want hier geldt IN=UIT, dit 

is meer een ‘begroting’ van het aantal deelnemers en daarmee een streven om dit ook te halen. In 

detail wil ik graag nog stilstaan bij de bijdrage van de leden en de sponsoring van de Chaos. 

Bijdrage leden Genootschap Reünisten 

De bijdrage van de leden (proberen) we op een aantal manieren binnen te halen, hieronder een 

overzicht van het aantal verstuurde en betaalde facturen:

 

Hieruit blijkt duidelijk dat een groot deel niet betaalt, dit zal vaak niet uit onwelwillendheid zijn. Een 

aantal mogelijke oorzaken: factuur niet ontvangen, vergeten te betalen, fout bij incasso. 

Conclusie: HET INNEN VAN DE CONTRIBUTIE IS DE AFGELOPEN JAREN STERK VERBETERD, echter is er 

nog altijd ruimte voor verbetering. Dit vergt nog een aantal verbeteringen en acties van het 

bestuur… uiteraard willen we dit proces zo goed mogelijk voor iedereen laten verlopen. dit kan 

beter, zowel door acties en verbeteringen vanuit het bestuur als ook door actief te betalen door de 

leden. NB: de bijdrage is niet vrijwillig (zie statuten). 

Sponsoring CHAOS 

De CHAOS kent een aantal sponsoren, die we hier natuurlijk zeer dankbaar voor zijn. Samen met hen 

en een bijdrage vanuit alle reünisten was het mogelijk om de afgelopen jaren twee mooie edities uit 

te brengen. De CHAOS, als officieel clubblad, is een zeer belangrijk onderdeel van het Reünisten 

verstuurd: betaald: OPEN

Incasso 248 242 6 98%

Storno 0 -8

Overschrijving 69 23 46 33%

per post 49 3 46 6%

Tikkie 1 1 0 100%

367 261 98 71%



 

 

Genootschap. Voor 2017 was er € 3.100 begroot, inclusief € 1.000 extra sponsoring in verband 

met de jubileum uitgave CHOAS nr. 100. De sponsoring voor de Chaos is in 2018 gefactureerd, 

en wordt daarom niet meegenomen in de jaarcijfers van 2017. Maar omdat we inmiddels wel een 

deel binnen hebben en verwachten dat de rest ook betaalt, houden we rekening met 

sponsorinkomsten van in totaal € 2.820, inclusief € 650 eenmalige extra sponsoring in verband met 

de CHAOS 100. Zoals gezegd is er ook een bijdrage van de leden nodig om de kosten (komt zo) te 

dragen. 

 

Uitgaven 
Geld uitgeven is per definitie leuker dan geld verdienen, dus nu komen we bij het leuke onderdeel! 

Allereerst een aantal posten op de begroting waar uiteindelijk geen geld naar toe gegaan is: BBT, 

Powerleague toernooi, projectsubsidie Forward en Onvoorzien. Deze evenementen zijn niet door 

gegaan. 

BBT gaan we nieuw leven inblazen aangezien de variant die we de laatste jaren hadden niet meer 

werkt. Wellicht terug naar de oorsprong in dit lustrumjaar met thema: “Threetig jaar back and 

Forward”? 

Het Powerleague toernooi is letterlijk in het water gevallen, door hevige regenval waren de velden 

onbespeelbaar en is het afgeblazen. 

Bij Forward bestond enige onduidelijkheid over het doel van de projectsubsidie, waardoor er 

uiteindelijk geen goed project is aangedragen. Helaas is hiermee de projectsubsidie 2017 niet benut. 

Onvoorziene kosten dienen als back-up voor slechte begrotingen, daar hebben wij dus geen last van. 

De kosten van een aantal andere evenementen zijn iets hoger uitgevallen, maar zijn wel reëel, 

vandaar dat dit meegenomen wordt in de begroting voor 2018.. 

Kosten CHAOS 

De laatste jaren kost een normale CHAOS ongeveer € 1.700 per editie, dat is inclusief druk-, opmaak- 

en verzendkosten. Dit geldt voor nummer 99, welke € 1.716,35 gekost heeft. Nummer 100 is een 

jubileumeditie geworden. Daarom was er in de begroting al rekening gehouden met hogere kosten 

dan normaal (€ 2.500). Achteraf bleek deze schatting aan de lage kant, want de uiteindelijke kosten 

hebben dit bedrag overschreden. Hierbij moet vermeld worden dat er nog alles aan gedaan is deze 

kosten zoveel mogelijk te beperken, hiervoor speciale dank aan Frederik Bosch. Ook heeft een 

normale CHOAS ca. 20 pagina’s, waar nummer 100 er 80 heeft. Hierdoor zijn niet alleen de druk- en 

verzendkosten hoger (Frederik Bosch heeft de opmaak gratis gedaan, dus geen opmaakkosten), 

maar moest nummer 100 ook gebonden i.p.v. geniet worden. 

Uiteindelijk is besloten wel door te gaan met nummer 100 en ik denk dat iedereen blij is met het 

resultaat. Het is wel reden om in de toekomst dichter op de (kosten van de) CHOAS te zitten, 

hierover meer tijdens de ALV d.d. 21 april 2018. 

Afschrijving debiteuren 

Helaas een terugkerend punt, maar met een steeds betere basis worden er stappen gemaakt. We 

hebben besloten om alle debiteuren die nog op de balans stonden van vόόr 2015 in zijn geheel af te 

schrijven. Het saldo van deze posten was € 3.405 en is in 2017 als verlies opgenomen. 



 

 

Daarnaast is de hulp van de Forward-ereleden Jan Stavast, Henk Uildriks, Jan Siebenga, Hans 

Barelds en Ta Ambags ingeroepen onder de noemer RE-FEEG. Zij gaan helpen om de 

openstaande debiteuren 2015-2017 weg te werken. Met als doel nu echt schoon schip te maken. 

Ten tijde van schrijven van dit jaarverslag is er al ruim € 1.000 euro binnengekomen op de actie 

richting de leden. 

 

Begroting, afrekening en resultaat 2017 
 

 

Opmerking: de CHAOS 100 is pas in 2018 uitgekomen en betaald, maar wordt wel meegenomen in 

de afrekening van 2017. 

  

Begroting 2017 Afrekening 2017 Resultaat 2017

Inkomsten
Bijdrage reunisten 7.500,00€               6.525,00€                 -975,00€                

Overig (rente) 40,00€                   4,64€                       -35,36€                 

Bocuse 2017 1.200,00€               298,37€                   -901,63€                

BBT 300,00€                  -€                         -300,00€                

K.L.O.T.E. toernooi 300,00€                  150,00€                   -150,00€                

Powerleague tournooi 300,00€                  -€                         -300,00€                

ONEC 300,00€                  -€                         -300,00€                

Giften -€                       -€                         -€                      

Chaos 2.100,00€               1.155,00€                 -945,00€                

Chaos nr 100 1.000,00€               250,00€                   -750,00€                

F.I.P. Open Golf (sponsoring) -€                       -€                         -€                      

Totaal Inkomsten 13.040,00€             8.383,01€                 -4.656,99€             

Uitgaven
BBT 500,00€                  -€                         500,00€                 

K.L.O.T.E. toernooi 500,00€                  806,40€                   -306,40€                

Bocuse diner 1.300,00€               1.020,00€                 280,00€                 

nieuwe evenementen 1.000,00€               379,40€                   620,60€                 

Powerleague 500,00€                  -€                         500,00€                 

Nieuwjaarsborrel 300,00€                  587,30€                   -287,30€                

Administratie 250,00€                  400,00€                   -150,00€                

Chaos 1.700,00€               1.716,70€                 -16,70€                 

Chaos nr 100 2.500,00€               5.058,35€                 -2.558,35€             

Donatie/Subsidie Forward 500,00€                  -€                         500,00€                 

Dies/Lustrum 300,00€                  52,00€                     248,00€                 

Presenties/Representatie 250,00€                  46,80€                     203,20€                 

F.I.P Open Golf 500,00€                  500,00€                   -€                      

verzekering 250,00€                  222,64€                   27,36€                  

Bankkosten 150,00€                  175,92€                   -25,92€                 

ONEC 500,00€                  746,00€                   -246,00€                

Onvoorzien 750,00€                  -€                         750,00€                 

Afschrijvingen debiteuren 3.000,00€               3.405,00€                 -405,00€                

Totaal Uitgaven 14.750,00€             15.116,51€               -366,51€                

Saldo -1.710,00€              -6.733,50€                



 

 

Balans van het Genootschap per 31-12-2017 
 

 

Opmerkingen:  

Aangezien de kosten van de CHOAS 100 pas in 2018 zijn betaald, maar we deze wel mee willen 

nemen in de afrekening van 2017 staat die op de balans als crediteur. 

Het totale balans saldo van debiteuren (leden) is € 7.500, dat van de debiteuren Chaos is € 2.885 en 

voor Chaos nummer 100 staat nog € 400 open. 

 

Debet Credit

Bank 30.432€       Eigen vermogen 36.964€       

Kas ($100 Hoets) 83€             

SFH 773€           SFH 50€             

Debiteuren (contr.) 2015 1.975€        Crediteuren 5.058€        

2016 2.900€        

2017 2.625€        

Debiteuren Chaos 2015 830€           

2016 410€           

2017 1.645€        

Debiteuren Chaos nr. 100 400€           

42.073€       42.073€       

Balans Genootschap Reünisten der G.S.A.V.V. Forward

per 31-12-2017


