Financieel verslag 2017
2017 Was een bijzonder jaar voor de JWG. Ook de financiën zijn buitengewoon met een ongekend hoge omzet
vanwege het kamp in de VS. Aangezien dit kamp een vergelijkbare omzet heeft als een normaal JWG boekjaar, zal
het later los behandeld worden. Allereerst de overige JWG boekstukken:
•

•

•
•
•
•
•

•

De contributie-inkomsten zijn wat hoger dan begroot. Dit kan een natuurlijke schommeling zijn, of eraan
liggen dat de afgelopen niet betalende leden vrij systematisch uit zijn geschreven zodat de leden
gemiddeld meer betalen.
De overige kampen hebben iets lager gedraaid dan voorgaande jaren, maar nog steeds winst gemaakt. De
daling komt door het lage deelnemersaantal van OK. De andere kampen zijn nog steeds structureel winst
aan het maken. Er zijn ideeën geweest om dit in te perken, maar die bleken niet succesvol.
Er zijn een aantal afschrijvingen geweest. Dit zijn een aantal oude debiteuren en crediteuren en een
aantal posten die vorig jaar niet goed geboekt zijn. De kosten en baten heffen elkaar vrijwel exact op.
De verzendkosten van de UV zijn wat lager uitgevallen dan eerdere jaren.
Het landelijk bureau heeft iets minder uitgegeven aan correspondentie dan eerdere jaren.
De afdelingen hebben vrij weinig uitgaven gemaakt. Er mag aangemoedigd worden tot meer uitgaven
voor meer programma. Zeker afdelingen met grote ledenaantallen zoals Leiden en Groningen.
Bij de commissies zijn er wat uitschieters, zo heeft de JWG een advertentie in de newskool geplaatst wat
tot een hoge post bij de Promotiecommissie geleid heeft. Er is een nieuwe telescoop aangeschaft voor op
JoKa, wat onder de WaCo geplaatst is.
De reserveringen zijn zo aangevuld als begroot, behalve de WaCo reservering waarbij de nieuwe
telescoop verrekend is met het begrootte bedrag.

AmeriKa
Het buitenlandkamp had een omzet van ruim €50’000,-. Dit is meer dan de gemiddelde omzet van de JWG en bijna
evenveel als de volledige liquide middelen van de JWG. Dit maakte het een vrij risicovol ondernemen. Om dit risico
te verminderen was er aan de deelnemers gevraagd het halve kampgeld over te maken voordat de vluchten
geboekt werden.
De KNVWS heeft via het Van Leeuwen Boomkamp Fonds €2000,- bijgedragen aan de reis met als doel het te
bekostigen voor deelnemers onder de 21. Aangezien de financiën vrij onoverzichtelijk waren, is het niet van
tevoren verrekend met de deelnemersgelden. Dit wordt binnenkort gedaan.
Er staan nog een redelijk aantal crediteuren en een enkele debiteur open. De crediteuren zijn voornamelijk
opgebouwd uit het geld van de KNVWS dat nog uitgedeeld moet worden en etensuitgaven die door de deelnemers
zijn voorgeschoten. In totaal zijn de crediteuren €2229,82 en de debiteuren €45,65.
De financiën waren vooral tijdens de reis erg onoverzichtelijk en ook achteraf niet altijd even goed te doorgronden.
Dit heeft ter gevolgen dat er zo’n €300,- aan contanten ontbreken. Hoogstwaarschijnlijk zijn deze niet in iemands
zak verdwenen, maar uitgegeven aan ditjes en datjes gedurende het kamp zonder er een bon voor te krijgen.
Verder is er een verschil tussen de JWG boekhouding en de bankrekening volgens de financiële resultaten van zo’n
€100,-.
Wanneer deze beiden afgeschreven worden, eindigt het kamp met een winst van €754,30.

