
Financieel Jaarverslag 2014 en Begroting 2016 Hersteld Hervormde Mannenbond 

 

 
Opgericht op 22 oktober 2011 te Lunteren 

 

Onderwerp: Financieel Jaarverslag 2014 en Begroting 2016 
 
 
 
Geachte leden, 
 
In artikel 16 lid 1 van het Huishoudelijk Reglement van de Hersteld Hervormde Mannenbond  staat vermeld dat 
het bestuur in de ledenvergadering zijn jaarverslag uitbrengt en dit doet onder overlegging van de benodigde 
bescheiden. Het boekjaar van de Mannenbond is gelijk aan het kalenderjaar.  
 

1. JAARREKENING 2014 
De Jaarrekening 2014 is opgebouwd uit de Staat van baten en lasten 2014 en de Balans per 31 december 2014. 
Om een beeld te geven is de Staat van baten en lasten gespiegeld aan de begroting 2014 welke in de ledenver-
gadering op 19 oktober 2013 is vastgesteld. In 2014 zijn de kosten van het LIB volledig voor eigen rekening ge-
komen en is de website ingericht. 

 
Staat van baten en lasten 2014 versus begroting 2014 

 

Onderwerp Baten Lasten Baten Lasten

Opbrengst contributie 1.870,00€    1.900,00€    

Collecte ledenvergadering 916,20€       1.000,00€    

Giften 125,50€       -€            

Flyers 268,36€       211,75€       -€            

Ledenvergadering 867,50€       650,00€       

Ledeninformatieblad 1.750,00€    1.100,00€    

Overige kosten o.a. Website 804,73€        850,00€       

Briefpapier 534,82€       -€            

onvoorzien -              -€            -€            300,00€       

Totaal 3.180,06€    4.168,80€    2.900,00€    2.900,00€    

Per saldo negatief resultaat -988,74€      

Begroting 2014Werkelijk 2014

 
 
Toelichting: 

 Het negatieve saldo van € 988,74 komt met name door de post van € 534,82 voor de aanschaf van briefpa-
pier en een nagekomen post uit het boekjaar 2013 ad. € 350,= voor het ledeninformatieblad. 

 In 2014 is ook de website ingericht. De kosten hiervoor waren ca. € 265,=. 
 
Balans per 31 december 2014 
 

31-12-2014 31-12-2013  31-12-2014 31-12-2013

Kas 45,88€         378,62€       Eigen vermogen -              26,60           

Bank 491,98€       1.147,98€    Reserve 537,86         1.500,00      

Totaal 537,86€       1.526,60€    537,86€       1.526,60€    

  
 
Toelichting: 

 Het resultaat over het verenigingsjaar 2014 is ten laste van het Eigen vermogen en de Reserve gebracht.  
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Voorstel: 

 Kennis genomen hebbende van het verslag van de kascontrolecommissie stelt het bestuur voor de jaarre-
kening 2014 goed te keuren en de penningmeester decharge te verlenen. 

 Door het bestuur worden voor de kascommissie voor de jaarrekening 2015 voorgedragen: dhr. C.A. Sloof 
uit Lunteren en dhr. J.G. Keuken uit Lienden. De vergadering wordt gevraagd hiermee in te stemmen. 

 
2. BEGROTING 2016 

Aan de hand van de jaarrekening 2014 is de begroting 2016 opgesteld. Als uitgangspunten voor de baten zijn 
1.020 leden en een contributie van € 2,50 per lid aangehouden.  
 

Onderwerp Baten Lasten

Opbrengst contributie 2.550,00€    

Collecte ledenvergadering 950,00€       

Giften -€            

Ledenvergadering 850,00€       

Ledeninformatieblad 1.400,00€    

Overige kosten  500,00€       

Kosten website 250,00€       

Onvoorzien -€            500,00€       

Totaal 3.500,00€    3.500,00€    

 
 
Voorstel: 

 Kennis genomen hebbende van de begroting 2016 en de toelichting van de penningmeester, wordt voor-
gesteld de begroting 2016 vast te stellen, en daarmee de contributie op € 2,50 per lid per jaar.  

  

3. ONDERTEKENING 
Aldus vastgesteld op zaterdag 17 oktober 2015 te Lunteren. 
Bestuur van de Hersteld Hervormde Mannenbond 
 
 
 
K. van den Herik | secretaris  ds. J.C. den Toom | voorzitter 
 
 


