JWG Financieel Verslag 2018
Na de mammoetomzet van vorig jaar heeft de JWG een redelijk rustig financieel 2018 gehad. Achter de
schermen was het af en toe redelijk rommelig: de combinatie van een penningmeester die in het
buitenland zit en veel nieuwe kamppenningmeesters is niet ideaal. In grote lijnen komt het erop neer
dat er een aantal posten wat laag uitvielen, maar dat er nog steeds meer baten dan lasten waren.
Hieronder zal ik ingaan op een aantal noemenswaardige boekstukken:










Contributie:
De contributie is in 2018 een stuk lager uitgevallen dan verwacht, wat in eerste instantie vreemd
lijkt na de hoge inkomsten van 2017. Dit werd eind 2018 afgeschreven als gevolg van het feit dat
de 2e incassoronde nog niet geweest was. Toen deze in april 2019 eindelijk afgerond was, bleek
het niet (alleen) hieraan te liggen: het herinneren en aanmanen van leden die hun contributie
niet betalen is een taak die bij de LBM ligt. Daar dit niet expliciet in de handleiding staat en er
een nieuwe LBM is, heeft dit niet goed plaatsgevonden. Er is een plan opgesteld om dit in de
toekomst door de penningmeester en de LBM samen te doen en er zal een poging gedaan
worden om nog wat geld van de wanbetalers van 2018 te krijgen.
Kampen:
De kampen hebben voor het eerst in jaren gemiddeld geen winst gemaakt (exclusief de
kamptaks). Dit is toe te wijzen aan een paar uitgaven waar niet heel goed gekeken is naar de
ruimte die ervoor was (zoals kampshirts en een springkussen). Het uiteindelijke verlies zat
dichter bij nul dan de winst van de meeste jaren, dus in zekere zin zijn de kampen gewoon beter
geworden in hun begrotingen maken.
Waarneemweekend en Kaderweekend:
2018 zag het eerste JWG waarneemweekend (voor zover ik weet dan). Dit lijkt qua financiën
vrijwel exact op het jaarlijkse kaderweekend. Er was geld vrijgesteld vanuit de reserveringen
voor bijzondere activiteiten en / of interne relaties, maar het kon volledig betaald worden vanuit
de winst van 2018. Om te zorgen dat de kosten niet té hoog op zouden lopen, is er wel een
bijdrage voor het eten / de overnachting gevraagd in tegenstelling tot kaderweekend, waar de
JWG voor het hele weekend betaalt.
Het kaderweekend is relatief rommelig geweest in afhandeling. Dit komt vooral door het feit dat
de penningmeester van kaderweekend geen duidelijke uitleg heeft gehad en dat de landelijke
penningmeester pas vrij laat erachteraan is gegaan. Op wat kleingeld na, zijn de financiën
uiteindelijk goed afgerond.
Afdelingen:
De afdelingen zijn sinds kort wat meer aan het divergeren wat uitgaven betreft. Sommige
afdelingen runnen op minder dan een tientje per bijeenkomst, andere gebruiken ruim vijf keer
zo veel. Aangezien de programma’s en de omvang van sommige afdelingen zo afwijken, en er
nog ruimschoots genoeg geld is, hebben de afdelingen op dit moment de mogelijkheid om wat
ruimer te begroten.
Reserveringen:
Op basis van de plannen die vorige ALV zijn gepresenteerd, zijn de reserveringen opnieuw
ingedeeld en aangevuld.





Debiteuren:
Door het rommeligere afhandelen van de kampen zijn er redelijk wat debiteuren bijgekomen.
Dit zijn voornamelijk bedragen die nog niet overgeboekt waren van de kamprekeningen op 3112-2018. Het totaal in het boekhoudsysteem staat nu op +- 4800,- aan debiteuren. Hiervan is
zo’n 3500,- kampgeld, en 1000,- contributie van de incasso welk nog geïncasseerd moest
worden.
Crediteuren:
De crediteuren zijn ook wat omvangrijker geworden. Dit komt vooral door het niet afhandelen
van de crediteuren van het buitenlandkamp in 2017. Het komende boekjaar zal hier een
redelijke deuk in gemaakt worden.

Al met al is het niet het meest overzichtelijke jaar, wat financiën betreft. Met nieuwe handleidingen en
het inwerken van een tweede penningmeester zal dit in 2019 hopelijk soepeler verlopen.
Inhoudelijk gezien staat de JWG er financieel nog steeds erg gezond voor. Zelf met wat tegenvallers is er
een positief jaar gedraaid. De aanbeveling is dan ook om in 2020 de contributie niet te verhogen.
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