Financiële verantwoording
Boekjaar 01-09-2016 t/m 30-08-2017

Vereniging Anderwijs
Postbus 13228
3507 LE Utrecht
KvK: 40480422
RSIN: 816590217
info@anderwijs.nl

Balans
Debet
Eigen vermogen per 01-09-2017
Spaar- en betaalrekening
€ 21.801,62
Debiteuren
Crediteuren
Algemene voorraden (bureauzaken, merchandise etc.)
€ 1.182,05
Totaal
€ 22.983,67
*Het betreft nog niet ontvangen rekeningen van locaties (kamphuizen)

Credit
€ 19.399,67

€ 3.584,00
€ 22.983,67

Staat baten en lasten
Baten
Kampen (netto kampomzet)
Contributie à €15,Donaties
Giften
Rente

€ 25.890,00
€ 585,00
€ 25,00
€ 3,90
€ 74,70

Lasten
Kampen
Trainingen
Organisatie (bestuur en commissies)
Waarvan:

Marketing
Overig

Vereniging
Afschrijving voorraden
Exploitatie tekort
Totaal

€ 16.305,70
€ 2.196,81
€ 7.504,30
€ 4.631,07
€ 2.873,23

€ 3.362,10
€ 417,68

€ 3.207,99
€ 29.786,59

Totaal

€ 29.786,59

Toelichting
Vermogensbeheer
Vereniging Anderwijs streeft ernaar een vermogen te hebben dat voldoende is om aan
financiele verplichtingen te kunnen voldoen, zoals het betalen huur van locaties. De baten
van Anderwijs bestaan vrijwel geheel uit inschrijfgeld voor kampen. Dit betekent dat deze
inkomsten sterk kunnen fluctueren, omdat wij op het aantal deelnemers aan de kampen
slechts beperkt invloed hebben. Daarom streeft Anderwijs ernaar om voldoende financiele
buffer te hebben, om in theorie minstens één boekjaar zonder deelnemers te kunnen
doorstaan.
Vereniging Anderwijs heeft geen winstoogmerk en werkt uitsluitend met vrijwilligers.

Besteding van het vermogen
Het vermogen van Anderwijs wordt voornamelijk aangewend om bijleskampen te
organiseren. Hiervoor moeten locaties (kamphuizen) worden gehuurd en er moeten
boodschappen worden gehaald. Om de kampen goed te laten verlopen vindt voor de
kampen altijd een training plaats, waarin de leidingploeg wordt getraind door ervaren
Anderwijzers. Deze training wordt eveneens betaald vanuit Anderwijs.

Een klein percentage van het vermogen wordt besteed aan het draaiend houden van de
vereniging. Hieronder valt ook promotie, zowel voor het werven van kampleiding als van
deelnemers. Vereniging Anderwijs heeft een organisatiestructuur van bestuur
(leidinggevend) en commissies (uitvoerend), waarbij alleen onkosten voor bestuurders en
commissieleden vergoed worden. Ook kent Anderwijs een verenigingsleven met activiteiten
voor leden, omdat wij het belangrijk vinden om leden betrokken te houden bij de vereniging.
Hieraan wordt een beperkt bedrag besteed. Deze activiteiten worden ook deels uit
contributie van de leden betaald.

