Financiële positie 2017
(in euro's)
30-11-2017

30-11-2016

Op korte termijn beschikbaar
Liquide middelen
Vorderingen op korte termijn
Voorraden
Kortlopende schulden

43.224
1.171
926
-1.333

37.829
699
1.519
-708

Werkkapitaal

43.988

39.339

31.488

28.839

8.500
39.988
4.000

8.500
37.339
2.000

43.988

39.339

Deze financiering vond plaats met:
Eigen vermogen
Vrij vermogen
Bestemmingsreserve
juridische ondersteuning
Voorziening

Het werkkapitaal is gedurende de periode 1 december 2016 tot en met 30 november 2017
gestegen met € 4.649 hetgeen als volgt kan worden gespecificeerd:

2017
Toename kortlopende schulden
Afname voorraden
Toename vorderingen op korte termijn
Toename liquide middelen

-625
-593
472
5.395
4.649

Toelichting
De cijfers zijn ontleend aan de door administratie kantoor Kuipers opgemaakte jaarrekening
over 2017. Op verzoek is deze ter inzage.
Het resultaat uit verenigings activiteiten in 2017 is afgesloten met een positief resultaat van € 2.649
(2016 : overschot van € 4,699)

De vorderingen op korte termijn zijn te specificeren als volgt:
30-11-2017
Leden inzake contributies
Voorziening dubieus

1.053

Rente
Overig

30-11-2016

1.053

1.163
-602
561

58
60
1.171

86
52
699

De voorziening dubieuze ledenbijdragen is bepaald naar de stand openstaande bedragen per
30 november 2017. Per 30 november 2017 is geen voorziening noodzakelijk geacht.
De leden die per 30 november nog niet betaald hadden (facturatie februari 2017) zijn als lid afgevoerd
en de vordering is afgeboekt.
In 2017 is een wederom lichte verbetering te constateren en blijft helaas het langzame betalings
gedrag een probleem. De leden met een openstaande ledenbijdrage worden na gebeld.
Per 1 december 2017 zijn er 1.293 leden (2016: 1267).
Gedurende het jaar waren er 113 (2016:124) nieuwe aanmeldingen
en 87 opzeggingen/royementen (2016: 55)
Op de vergadering zullen de financiële stukken ook nader worden toegelicht.

IJsbrand Dijkstra (penningmeester)

24 december 2017

Begroting 2018
Voor het verenigingsjaar 2018 worden financieel geen bijzonderheden verwacht.
De bijdrage voor 2018 wordt gelijk gehouden aan voorgaand jaar.

