
Debet 31-12-2019 31-12-2018 Credit 31-12-2019 31-12-2018

Bankrekening 1.254,19€    1.868,68€   Eigen Vermogen 01-01 34,61€         204,70€       

Vooruitbetaalde kosten 160,02€       175,88€       Verlies boekjaar -409,68€      -170,09€      

Nog te ontvangen bedragen 220,67€       -€              

Eigen vermogen 31-12 -375,07€      34,61€         

Lening 2.000,00€    2.000,00€   

Nog te betalen kosten 9,95€            9,95€           

1.634,88€    2.044,56€   1.634,88€    2.044,56€   

Lasten Baten

Bankkosten 119,37€       Donaties 100,00€       

IT Kosten 335,92€       

Drukwerkkosten 54,39€         

Mailingsysteem -€             Verlies boekjaar 2019 409,68€       

Totaal lasten 2019 509,68€       509,68€       

Toelichting

Staat van baten en lasten 2019

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2019

Belangenvereniging Patiënten Chiropractie

Alle vermelde bedragen zijn in euro's

Balans per 31 december 2019



Het bestuur kijkt terug op een jaar waarin helaas minder donaties zijn ontvangen dan begroot. 

Het bestuur heeft daarop gereageerd door het neerwaarts bijstellen van de kosten om het verlies over het boekjaar te beperken. 

De aanschaf van een nieuw mailingsysteem was noodzakelijk gezien het stijgend aantal leden,

echter na balansdatum is er overgestapt op een ander systeem en is het betaalde bedrag in 2019 in 2020 volledig terug ontvangen

Derhalve zijn deze kosten in de balans opgenomen als nog te ontvangen bedragen en in de staat van baten en lasten niet meer zichtbaar.

Tevens heeft het bestuur ingezet op het verkrijgen van additionele donaties waarvan het effect begin 2020 zichtbaar is en die derhalve in de jaarrekening 2020 zal zijn opgenomen.

Vooruitbetaalde kosten

Vooruitbetaalde kosten bestaan uit hosting kosten voor de website alsmede licentie mailingsysteem

Verloop eigen vermogen

Eigen Vermogen 1 januari 2019 34,61€        

Verlies Boekjaar 2019 -409,68€      

Eigen Vermogen 31 december 2019 -375,07€     

Lening

De Nederlandse Chiropractoren Associatie heeft een renteloze lening verschaft aan 

Belangenvereniging Patienten Chiropractie. Gezien de opstart fase van de 

belangenvereniging bestaat er geen aflossingsschema.

Nog te betalen kosten

De nog te betalen kosten bestaan uit bankkosten die na afronding van het boekjaar zijn voldaan.

Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Er zijn per jaareinde 2019 geen verplichtingen die niet in de balans zijn opgenomen. 



Transacties met gerelateerde partijen

De ontvangen lening is verstrekt door de Nederlandse  Chiropractoren Associatie.

De IT ondersteuning wordt uitgevoerd door Steeg-Janssen Media, deze onderneming is 

in eigendom van een echtgenoot van een chiropractor die lid is van de NCA

om hiermee gereduceerde tarieven te kunnen verwezenlijken.

Lasten Baten

Bankkosten 120,00€       Donaties 1.100,00€   

IT Kosten 375,00€       

Leden administratie systeem 225,00€       

Overige kosten 100,00€       Winst Boekjaar -280,00€      

Totaal lasten 2020 820,00€       820,00€       

Lasten Baten

Bankkosten 120,00€       Donaties 1.500,00€   

IT Kosten 375,00€       

Extra kosten nieuwe website 500,00€       

Leden administratie systeem 300,00€       

Overige kosten 200,00€       Winst Boekjaar -5,00€          

BEGROTING 2020

BEGROTING 2021



Totaal lasten 2020 1.495,00€   1.495,00€   





Tevens heeft het bestuur ingezet op het verkrijgen van additionele donaties waarvan het effect begin 2020 zichtbaar is en die derhalve in de jaarrekening 2020 zal zijn opgenomen.


