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2021 had net zoals 2020 zijn tegenslagen. Zowel Paka als Wika ging helaas niet door en de afdelingen
hadden minder bijeenkomsten. Wel hebben we dit jaar een nieuwe afdeling geïntroduceerd, afdeling
Cyberspace. Dit is een volledig digitale afdeling waarvoor het JWG Zoomaccount wordt gebruikt. 
Ondanks de Covid-gerelateerde tegenslagen, zowel in de vereniging als persoonlijk heb ik mijn best 
gedaan om de financiën op orde te krijgen.
Hieronder zal ik ingaan op een aantal noemenswaardige boekstukken:

Contributie:

Begroot Gekregen
Contributie 
gewoon

€ 8,700.00 € 8063

Contributie gezin € 700.00 € 616
Contributie 
halfjaar

€ 500.00 € 38

De contributie is dit jaar weer lager uitgevallen dan verwacht. Dit komt omdat niet iedereen het 
automatisch laat incasseren en daardoor de handmatige contributie niet altijd op tijd in het jaar 
wordt overgemaakt. Voor de wanbetalers wordt er bij de ALV overlegt wat we hiermee gaan doen.

Kampen:
Paka ging helaas dit jaar weer niet door; hierdoor waren er geen inkomsten. Wel waren er 
annuleringskosten verrekend voor de boerderij en had de Paka leiding een extra cadeautje aan de 
boer gegeven voor deze moeilijke tijden.

Joka ging wel door; door de lagere hoeveelheid deelnemers is er echter wel een klein verlies 
gedraaid. Dit was echter minder dan de opbrengsten van de kamptax. De financiën van het kamp 
waren ook keurig op tijd afgerond.

OK ging ook door en heeft door de grote hoeveelheid aan deelnemers ruim €500 winst gedraaid. 
Echter duurde de afronding van de OK financiën langer dan verwacht vanwege late betalingen.

Wika ging helaas dit jaar weer niet door; hierdoor waren er geen inkomsten en net zoals Paka waren 
er wel annuleringskosten voor de boerderij. 

Kaderweekend: Kaderweekend viel netjes binnen de begrootte kosten. Dit jaar hadden we een 
andere locatie dan voorgaande jaren maar de huurprijs was vergelijkbaar met Hoeve Weltevrede. Er 
was geen verkoop van bierbonnetjes.

Afdelingen: 
De afdelingen hebben dit jaar veel minder kosten gemaakt vanwege het schrappen van 
bijeenkomsten op locatie.

Afdeling Cyberspace is een nieuwe digitale afdeling die gebruik maakt van het Zoomaccount. 
Hiervoor worden ook de kosten van het Zoomacount opgenomen door Cyberspace. 



Reserveringen: 
Naar aanleiding van de vorige ALV is er gekeken naar de maximale hoogtes van de reserveringen en 
naar de jaarlijkse aanvulling daarvan. Vanuit de kampgroep is er een nieuw potje duurzame aanschaf 
gemaakt. Dit is een potje dat direct door de kampgroep wordt beheerd. In de tabel hieronder zijn alle
reserveringen te vinden en het huidige bedrag dat erin zit. Ook is er per reservering een uitleg 
gegeven over wat deze inhoud.

Reservering Huidig 
bedrag

Voorstel 
Begroting

Max bedrag Uitleg

Afdelingen 500 0 500 Hoeft niet aangevuld te worden tenzij 
ze aangesproken worden

Kamp 
Annulerings 
reservering

8477,49 500
tot max
8500

8500 Als een kamp niet doorgaat worden 
de boerderij kosten hieruit 
opgenomen. Richtlijn: Max 1 jaar geen
kamp kunnen betalen

Bijzonderen 
activiteiten

3000 300 3000 €3000 behouden als max.

Computer 2751.01 250 3000 Dit is voor beamers, LBM 
computer/laptop en mogelijke 
adapters. Het Huidige maximium 
€3000. €250 aanvulling per jaar als het
aangesproken wordt

Drukwerk 1500 300 1500 Speciale drukwerk. Max 1500. Tot 300
per jaar als het aangevuld moet 
worden

Huurverhoging 900 100 900 Hoeft niet aangevuld te worden tenzij 
ze aangesproken worden

HB 
Beleidsweekend

300 100 300 Begroting weekend 300/1x per drie 
jaar.

Inboedel 1900 100 2000 Max €2000 Om alle spullen in de 
opslag te kunnen vervangen als er 
schade is.

Activiteiten 
annulerings

1200 100 500 Dit potje is bedoeld voor als bepaalde 
activiteiten om bepaalde reden 
geannuleerd moeten worden maar de
locatie wel al betaald is.

Waarneem 
materiaal

5656,45 500 6000 Maximum van €6000. Dit bedrag kan 
gebruikt worden voor aankoop van 
nieuwe telescopen en onderdelen.

Duurzame 
aanschaf 
Kampgroep

82.43 150 450 Dit is voor duurzame aanschaf voor op
kampen. Maximum van €450 en 
wordt elk jaar met tot €150 
aangevuld. Dit is als alternatief op de 
jaarlijkse begroting van duurzame 
aanschaf kampgroep. De huidige 
€82.43 is daarom ook de onbestede 
begrootte duurzame aanschaf van 
2021.

Bert van Sprang 
Fonds

10000 0 10000 Dit is een noodfonds, hier wordt 
alleen geld uit gehaald als het niet 



anders kan. Wordt niet bijgevuld 
tenzij het aangesproken wordt.

Debiteuren en crediteuren:

Samen met de kampgroep is er veel werk gedaan achter de debiteuren van Paaskamp, dit zal dus ook
in 2022 opgelost worden. Ook staat de Binnenland Kamp boerderij (die onder het kopje Buika staat) 
nog open, dit geld gaat nu gebruikt worden om het kamp in 2022 te houden. Ook is er een debiteur 
voor de LBM betalingen, die worden normaal gesproken door StuV behandeld maar omdat StuV 
geen toegang had tot hun rekening is het door de JWG voorgeschoten. Verder krijgen wij nog geld 
terug, of korting (gelijk aan het openstaande bedrag), van de UV drukker omdat er een bestelling van 
stickers verkeerd gegaan is.

Crediteur 201: Dit is de diverse crediteur die nog open staat na AmeriKa 2017, op dit moment 
bestaat het uit een mix van 22 leden die of nog geld krijgen of waarvan wij nog geld krijgen.  De lijst 
was aangemaakt rond de vorige ALV door Cyrano en sindsdien is er niks mee gebeurd. De 
crediteuren zullen worden overgemaakt en achter diverserse debiteuren wordt er komend jaar nog 
achterna gegaan. 

2021 was nog niet echt een normaal financieel jaar, maar ik heb wel met veel plezier mijn functie als 
penningmeester bekleed. Alles is op zijn pootjes beland maar ik zie zelf ook in dat ik wel sneller 
achter bepaalde zaken aan moet gaan.

Vladimir van Dongen
Penningmeester JWG.


