
Vereniging Mooi Wageningen

Toelichting op jaarrekening 2014

Voor u ligt de jaarrekening van de vereniging Mooi Wageningen voor het jaar 2014. De jaarrekening 
bestaat uit twee delen: de resultatenrekening en de balans. Hier geven we op beide delen een korte 
toelichting.

De resultatenrekening
De resultatenrekening (ook wel genoemd: winst- en verliesrekening) geeft een overzicht van de inkomsten 
en de onkosten van onze vereniging. De resultatenrekening heeft betrekking op het gehele (kalender)jaar 
2014. 
Wanneer we de resultatenrekening over 2014 vergelijken met die over 2013 en met de begroting voor 2014, 
dan valt op dat:

• De in 2014 geïnde contributie (lopend verenigingsjaar + afgelopen verenigingsjaren) een stuk hoger 
was dan in 2013. Dat komt omdat we in 2014 scherper hebben toegezien op de contributiebetaling, 
en een inhaalslag hebben kunnen maken ten aanzien van de achterstallige contributies. 

• Er in 2014 alleen inkomsten waren uit contributies. In 2013 hadden we de inkomsten uit 
Maatschappelijke Stage en van Landschapsbeheer Gelderland, maar die waren eenmalig.

• De bestuurskosten laag zijn. Dit komt onder meer omdat er in 2014 geen bestuursleden afscheid 
hebben genomen (geen afscheidskadootjes derhalve) en het bestuurs-etentje niet doorging.

• De post 'communicatie' relatief hoog blijft. Dat komt omdat hier ook de kosten voor de ALV 
(reproductie en verzenden jaarverslag en uitnodiging) en de aansluitende jaarlijkse publieksavond 
(huur locatie, catering) in meegenomen zijn.

• De door de Vereniging gedane giften in 2014 hoog zijn. In mei 2014 constateerde de Algemene 
Ledenvergadering dat de financiële reserves van de Vereniging dermate ruim waren dat een wat 
grotere gift aan een goed doel (in lijn met de doelstelling van de Vereniging, uiteraard) verantwoord 
was. Besloten werd om bij te dragen aan de realisering van het klompenpad over de Eng, een gift 
van € 2.000

• De uitgaven voor het zwerfafval-project in 2014 laag waren. Veel onderdelen lopen goed, en 
behoeven geen investeringen. Daarnaast hebben we in 2014 geen afvalzakjes hoeven te kopen 
voor de dispensers in de uiterwaarden, die hadden we in 2013 ruim ingekocht.

• Er in 2014 relatief veel geld is besteed aan onderzoek. Dit gaat met name over een serie artikelen 
die in de lokale pers is verschenen over de besluitvorming rondom het stadion. Hiervoor hebben we 
een professionele journalist ingezet.

• De voorraad boekjes in 2014 afgewaardeerd is. Het betreft boekjes die al een flink aantal jaren oud 
zijn, en daarom inmiddels een economische waarde van € 0 hebben.

• Het resultaat van de Vereniging over 2014 negatief was, maar kleiner dan vooraf begroot (en ook 
kleiner dan in 2013).

De balans
De balans geeft een overzicht van de bezittingen, schulden en het eigen vermogen. In tegenstelling tot de 
resultatenrekening is de balans een momentopname, en wel van 31 december 2014.
Wanneer we de balans over 2014 vergelijken met die over 2013, dan valt op dat:

• De tegoeden op bank- en spaarrekening zo'n € 2.000 lager zijn. Dit is conform de beslissing van de 
Algemene Ledenvergadering in mei 2014 (klompenpaden).

• Er minder kosten 'over de jaargrens zijn getild'. In 2013 was dat anders: een flink aantal facturen 
over dat jaar kwam pas in januari 2014 binnen.

• Het eigen vermogen van de Vereniging geslonken is. Dat is logisch, want de Vereniging had een 
negatief resultaat over 2014. 

in formule: eigen vermogen 2013 – resultaat 2014 = eigen vermogen 2014

in getallen: 16.348,09 – 928,66 = 15.419,43


