
Financieel jaarverslag GlobeGuards 2016

Realisatie Realisatie Begroting Realisatie Begroting

2014 2015 2016 2016 2017

Baten

Contributie leden 5.250 5.750 5.750 6.250 5.500

Sponsoring TripleE/X-Mile - 2.622 4.500 3.000 -

Donatie 1.300 1.120 - - -

Opbrengst veiling voor GlobeGuards 8.762 10.015 9.250 5.200 7.500

Opbrengst veiling voor leden 54.650 50.485 55.000 79.200 70.000

Rente - - - -

Totaal baten 69.962 69.992 74.500 93.650 83.000

Lasten

Programmacoördinatie 14.520 14.520 14.520 14.520 4.356

Secretariaat, bankkosten 127 640 600 506 600

Drukwerk / video 108 1.639 150 - 250

Beheer website 1.041 616 750 78 1.000

Veilingkosten leden 6.613 6.108 6.655 9.583 10.000

Veilingkosten GlobeGuards 1.060 1.333 1.089 628 -

Veilingopbrengst voor leden 48.037 44.376 48.345 69.616 60.000

Diversen 153 50 100 1.157 1.750

Totaal lasten 71.659 69.282 72.209 96.088 77.956

Resultaat -1.697 710 2.291 -2.438 5.044

Toelichting staat van baten en lasten 2016

De opbrengst van de veiling voor leden was heel erg hoog, waardoor de veilingkosten voor leden ad 12,1%

ook hoog was. De opbrengst van de veiling van items voor Globeguards was echter zeer mager.

In de overige kosten zijn onder meer opgenomen: verblijfskosten en presentje voor gastvrouw veiling (Saba) ad € 460 en terugbetaling

niet uitgevoerd veilingitem 2015 welke als bate in 2015 is verwerkt bij GlobeGuards ad € 450

Voorts zijn hieronder ook de notariskosten van de statutenwijziging opgenomen ad € 320. Daarnaast een kleine meevaller

als gevolg van afwikkeling van reserveringen vorig jaar.

Van Beheer website hebben we geen rekening gehad.

Toelichting begroting 2017

Voor de Dag van de Natuur hebben we een opbrengst voor GlobeGuards begroot van € 7.500 als vast bedrag. De werkelijke veilingkosten worden

naar rato in mindering gebracht op de opbrengst voor de leden. Dus een meevaller of tegenvaller in de opbrengst of in de

veilingkosten wordt toegerekend aan de opbrengst van de leden.

In de praktijk betekent dit dat de werkelijke veilingkosten worden gedeeld op de opbrengst van items van leden en naar

rato doorbelast.

De programmacoordinatie is voor 2017 tegen een lager tarief uitbesteed, hoewel in het verleden ook in dit bedrag

werkzaamheden voor de veiling waren inbegrepen.

Voor het organiseren van de veiling hebben we vooralsnog een totale begroting van € 10.000 opgenomen. Bestuur vraagt

mandaat om binnen dit bedrag eea uit te gaan voeren.

Onder de diverse lasten is een bedrag van € 1.000 opgenomen in de begroting voor het uitwerken van een

communicatieplan door een externe adviseur.

Voorzichtigheidshalve hebben we de kosten voor beheer website begroot op € 1.000 in 2017. Daarmee zou eventueel ook

een nagekomen nota van 2016 (gedeeltelijk) gedekt kunnen worden.

De begroting sluit met een overschot, enerzijds om het verlies 2016 goed te maken en anderzijds om een

gezondere financiële positie te creëren.

Balans per 31 december 2016 31-12-2016 31-12-2015 31-12-2014

13.619 2.062 1.692

Betaalrekening - 11.258 17.500

Spaarrekening - 300 250

Te vorderen contributie 1.050 3.650 600

Te vorderen veilingopbrengst - 2.000 -

Te vorderen sponsorgeld

14.669 19.270 20.042

totaal activa

Eigen vermogen 6.878 9.316 8.606

Nog uit te keren projectsubsidie 935 935 935

Nog uit te keren veilingopbrengst 6.856 3.648 3.295

Te betalen tripleE - 4.621 7.185

Te betalen kosten - 750 21

totaal passiva 14.669 19.270 20.042

Toelichting balans

De te vorderen veilingopbrengst is op € 25 na ontvangen.

De te betalen veilingopbrengst is inmiddels geheel betaald.

De uit te keren projectsubsidie betreft Xenarthra van Green Heritage Suriname. Betaling vindt plaats na ontvangst

van de eindrapportage. Dit betreft een hele oude post en zal waarschijnlijk niet meer betaald worden.

Met TripleE is geheel afgerekend.

Er resteert een eigen vermogen van bijna € 7.000


