
Controle financiën NVB over 2011: 
 
d.d. 19 juni 2012  verslag Suzanne Bakker 
 
 
Gegevens ontvangen (print Kim, Michelle en Suzanne)  
uitdraai 2011 balans en Winst & Verlies  
(per mail doorgestuurd aan alle penningmeesters incl. Edith en bestuur-JI) 
 
In deze overzichten zijn de gegevens van de afdelingen BMI en JI nog niet verwerkt (wel 
in begin saldi, maar niet inkomsten/uitgaven), bestemmingen BMI en JI nog niet 
opgenomen want rekeningen nog niet opgeheven en bedragen nog niet binnen de adm van 
NVB opgenomen. 
 
Navraag gedaan (SB) naar de volgende posten: 
 
Afschrijving inventaris: boekwaarde -/- afschrijving verschil t/o 2010 is 15.185 die op de 
W&V staat (04305) 
 
03100 debiteuren zijn de nog niet ontvangen gelden, waarvan een belangrijk deel uit ver 
verleden stamt dat als oninbaar weggeboekt zal moeten worden; betreft veelal contributies 
01310 later ontvangen (na sluiting boeken) betr.: congres, ziekengeld, rente, borgsom 
A’foort. 
01620 nog te betalen betreft adm. werkzaamheden die voor jaarafsluiting gedaan moeten 
worden (accountant, boekhouding en facturen over 2011 die later binnengekomen zijn 
verwarming, electra, bankkosten e.d.) 
02910 niet toegewezen - is een cumulatie uit ver verleden en vorig jaar (toename in 2011 
slechts 1595) betreft ontvangen gelden waarvan niet duidelijk is waarvoor betaald werd 
(contributies maar betr. lid onbekend e.d.) 
01305 –oninbare vorderingen : 32.134 dateert voornamelijk uit tijd van > 2009, zal een 
keer definitief weggeschreven moeten worden als boekhoudkundige opschoning 
(=pech/genomen verlies). 
 
In W&V: 
04006 personeel extern 2010 moet een hoger bedrag zijn, staat nu nog deels in 04400 
Het betreft extern personeel  
04006 2010 moet zijn EUR 49.605 
04401 2010 moet zijn EUR   6.026 
Dan zijn er geen noemenswaardige verschillen tussen 2010 en 2011 op deze posten 
 
Verhoging bestuurskosten in 2011 is een algemene vraag voor de ALV. 
Schuilt o.a. in hogere frequentie van vergadering en een buitenlandse reis van directeur. 
 
94511 LWSVO – gereserveerde gelden die niet integraal onderdeel vormden van NVB; 
bij einde samenwerking afgedragen aan LWSVO 
 
 
Conclusie: 
Congres 2011 resulteert in positief saldo (ca. 50.000) 
 
Geen bijzonderheden gevonden…. 


