
 

  

Debet 31-12-2020 31-12-2019 Credit 31-12-2020 31-12-2019
Bankrekening 1.441,71€     1.254,19€    Eigen Vermogen 01-01 -375,07€        34,61€               
Vooruitbetaalde kosten hosting 160,02€         Saldo boekjaar -193,17€        -409,68€          
Nog te ontvangen bedragen 220,67€          

Eigen vermogen 31-12 -568,24€        -375,07€          

Lening 2.000,00€     2.000,00€      
Nog te betalen kosten 9,95€                9,95€                 

1.441,71€     1.634,88€    1.441,71€     1.634,88€      

Lasten Baten
Bankkosten 119,39€         Donaties 1.380,01€      
IT Kosten 1.037,15€    
Attenties 183,15€         
Administratiekosten 233,49€         Negatief saldo boekjaar 2020 193,17€           

Totaal lasten 2020 1.573,18€    1.573,18€      

Het bestuur kijkt terug op een jaar waarin iets meer donaties zijn ontvangen dan begroot en de gemaakte kosten ook hoger uitkomen. 
Het jaar is afgesloten met een negatief saldo van € 193,17.
In 2020 zijn we overgestapt naar een nieuwe host voor de website, waarmee de toepassingsmogelijkheden zijn vergroot.
Hierdoor zijn extra kosten gemaakt buiten begroting.Voorts is een ledenadministratiepakket aangeschaft.
Deze investeringen zijn noodzakelijk als basis voor de administratieve organisatie van onze vereniging.
Duidelijk is dat een Vereniging die werkt vanuit een lening als startkapitaal en voor de inkomsten volledig 
afhankelijk is van jaarlijks fluctuerende donaties, geen solide basis heeft voor de toekomst.
Met een groeiend aantal leden en een ambitieus beleidsplan voor de komende jaren is een beperkte contributie noodzakelijk.
Voor 2021 zal hiervoor aan de Algemene ledenvergadering een plan worden voorgelegd.
Tegelijk is het nodig voor 2021 een beroep te doen op donateurs voor het dekken van de jaarlijkse kosten.
Deze kosten zijn overigens nog zeer beperkt en nog niet lin lijn met ons nieuwe beleidsplan. 
 
Vooruitbetaalde kosten
Vooruitbetaalde kosten bestaan uit hosting- en licentiekosten voor de website 

Verloop eigen vermogen

Eigen Vermogen 1 januari 2020 (375,07)€      

Negatief saldo Boekjaar 2020 -193,17€        

Eigen Vermogen 31 december 2020 -568,24€       

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 2020 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 (website) wordt uitgevoerd door Toek media uit Oosthem 

Lasten Baten
Bankkosten 120,00€         Donaties 1.100,00€      
IT Kosten 375,00€         
Leden administratie systeem 225,00€         
Overige kosten 100,00€         Batig saldo Boekjaar -280,00€          

Totaal lasten 2020 820,00€         820,00€           

Lasten Baten
Bankkosten 120,00€         Donaties 1.500,00€      
Kosten website 575,00€         
Leden administratie systeem 300,00€         
Overige kosten 500,00€         Batig saldo Boekjaar -5,00€                

Totaal lasten 2021 1.495,00€    1.495,00€      

Toelichting

BEGROTING 2020

BEGROTING 2021

Staat van baten en lasten 2020

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2020
Belangenvereniging Patiënten Chiropractie

Alle vermelde bedragen zijn in euro's
Balans per 31 december 2020


