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Opgesteld door Dhr. H. Stegeman op 5-2-2021
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INLEIDING

De buurtvereniging de Put in de Oude Morsch is bij de Kamer van Koophandel
geregistreerd onder KvK: 40447818
De vereniging heeft ten doel het bevorderen van de leefbaarheid en het welzijn
van de buurt in de ruimste zin, met alle daartoe geëigende en geoorloofde
middelen.

ALGEMEEN

Het bestuur bestaat uit een door de ALV (algemene leden vergadering) te bepalen
aantal van drie of meer personen die door de ALV worden benoemd.
In 2020 zijn door de ALV de volgende personen benoemd:
Dhr. B. Zech
Mevr. M. A. T. van Hintum
Dhr. H. Stegeman
Dhr. J.B.J. Coenraad

in de functie van Voorzitter
in de functie van Secretaris
in de functie van Penningmeester
in de functie van Algemeen lid

VOORUITZICHTEN
In 2020 is er geen actief beleid gevoerd voor het binnenhalen van contributie en
opbrengsten voor advertenties, waardoor de opbrengsten lager uitvallen dan vorige jaren
Deze achterstallige betalingen zullen in 2021 worden opgehaald.
Door deze acties is er geen overschot onstaan in het resultaat waardoor eventuele subsidie
voor 2021 kan worden behouden.
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CONTROLEVERKLARING
Deze jaarrekening is opgesteld door de penningmeester op 31-1-2021
Ter controle is deze aangeboden aan de leden van de kascommissie.
De leden van de kascommissie zijn tijdens de ALV vastgesteld en bestaan uit
de volgende personen:
Berend van Kampen
Ron van Zanten

Namens de kascomissie is deze jaarrekening gezien en akkoord bevonden:

Handtekening:
…...................................
Naam: Dhr. B.J. van Kampen
Datum: 3-11-2021
Plaats: Leiden

Handtekening:
…...................................
Naam: Dhr. R. van Zanten
Datum: 3-11-2021
Plaats: Leiden
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WAARDERINGSGRONDSLAGEN

Verslaggeving
Voor een "vereniging" gelden geen wettelijke bepalingen ten aanzien van
de inrichting van het financiële verslag.
De jaarrekening is opgesteld op basis van interne grondslagen.

Grondslagen van waardering
De jaarrekening wordt opgesteld op basis van historische kostprijs.
Voor zover niet anders vermeld luiden alle bedragen in hele euro's.

- Openstaande debiteuren / -crediteuren
Openstaande debiteuren worden in deze jaarrekening buiten beschouwing gelaten
de reden daarvoor is dat het de eenduidigheid die afgelopen jaar is bereikt tussen de
resultaatrekening en de balans kan worden behouden en zoals de ervaring leert niet altijd
alle achterstallige contributie nog kan worden ingehaald.
- Overige activa en passiva
Alle overige posten zijn opgenomen tegen nominale waarde.
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BALANS

31-12-20

ACTIVA

31-12-20

31-12-2019

x € 1,-

Vaste activa
Inventaris
Overige vaste activa

Vlottende activa
Overlopende activa
Kas
Bank

Totaal activa

€
€
€

x € 1,-

-

€
€
€

-

€
€
€
€

1.669,02
1.669,02

€
€
817,05
€ 1.076,84
€ 1.893,89

€

1.669,02

€ 1.893,89
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BALANS

31-12-2020

PASSIVA

31-12-2020

31-12-2019

x € 1,-

Resultaat lopend boekjaar
Batig saldo lopend boekjaar
Resultaat vorige boekjaren
Eigen vermogen
Voorzieningen
Garantievoorzieningen
Overigen voorzieningen

Werkzaam vermogen
Kortlopende schulden
Crediteuren
Overige schulden
Overlopende passiva

Totaal passiva

€
€
€

€
€
€
€

€
€
€
€

€

x € 1,-

-225,32
1.894,34
1.669,02

1.669,02

-

1.669,02

€ -236,16
€ 2.130,05
€ 1.893,89

€
€
€

-

€ 1.893,89

€
€
€
€

-

€ 1.893,89
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NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE VERPLICHTINGEN

Er zijn geen te vermelden posten
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VERLIES EN WINSTREKENING

Inkomsten
Lidmaatschap/contributies
Advertenties
Subsidies
Overige

Uitgaven
Buurtkrant
Buurtborrels
Bankkosten
Bestuurskosten
3-oktober buurtfeest
Overige

Netto resultaat

31-12-20
31-12-20

31-12-2019

x € 1,-

x € 1,-

584
68
753
1.404

864
503
747
25
2.138

1.211
258
161
1.629

1.051
558
175
265
300
2.349

225-

211-
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