Amsterdam, dinsdag 31 augustus 2021,
Betreft:
Jaarrekening 2020
Vereniging Vrienden van de
Amsterdamse Binnenstad
Toelichting
Bijgaande jaarcijfers behoeft de navolgende toelichting:
Tot 2020 was het vermogen van de Excursiecommissie gelijk aan haar banksaldo bij de INGbank.
Door de veranderde omstandigheden dient in de jaarrekening 2020 rekening te worden gehouden
met het navolgende:
In 2021 is € 3.630,- retour betaald aan cursisten van door hun in 2020 betaalde bedragen in
verband met (door corona) geannuleerde cursussen.
Daarnaast is pas in 2021 het honorarium voor zover dat verschuldigd was aan de cursusleider ( €
5.250,-) via verloning uitbetaald.
Het banksaldo bij de INGbank van de Excursiecommissie groot € 14.220,74 is in de jaarrekening
2020 opgenomen onder de liquide middelen.
Per 31 december 2020 bedroeg het totaal der te betalen kosten € 13.597,- als volgt te
specificeren:
€ 3.630,- retour te betalen cursusgelden
€ 5.250,- nog te verlonen honorarium cursusleider.
€ 3.855,- te betalen/ af te dragen loonheﬃng december 2020.
€ 862,- nagekomen premienota’s verzekering personeel
Op basis van de toename van nieuwe leden is ten laste van de voorraad € 998,- aan geschenkboekjes geboekt.
De forse achteruitgang van Contributies is gedeeltelijk opgevangen door de Corona-epidemie
waardoor besparing op de huurkosten Zuiderkerk werd verkregen.
Zoals ook in voorgaande jaren het uitgangspunt was wordt geen rekening gehouden met
eventuele achterstallige contributie MAAR daarnaast ook geen rekening gehouden met eventueel
vooruitbetaalde contributies.
In afwijking van voorgaande jaren is de opbrengst van Donaties en Lijfrenten apart verantwoord
voor zover dat uit de betaling blijkt.
Voorheen werden deze baten opgenomen onder Contributies.
Onder de post Secretariaat loonsomkosten is € 3.900,- begrepen die fiscaal verloonde Kosten
Internet en Website betreﬀen.
Het vermogen van de Vereniging bedroeg per 1 januari 2020 € 169.777,Ten laste hiervan komt het saldo negatieve resultaat 2020 groot € 2.352,Het vermogen bedroeg hierdoor per 31 december 2020 € 167.425,Voor nadere toelichting op deze jaarcijfers houd ik mij gaarne beschikbaar.
Dick van der Kroon RB
Penningmeester

