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Verslag	  van	  de	  penningmeester

De	  jaarrekening	  van	  de	  LVO	  over	  het	  jaar	  2018	  is	  opgesteld	  volgens	  het	  baten-‐lasten	  stelsel.
Het	  boekjaar	  2018	  sluit	  met	  een	  positief	  exploitatiesaldo	  van	  €	  15.337.	  Dat	  saldo	  is	  toegevoegd
aan	  de	  algemene	  reserve.	  Het	  eigen	  vermogen	  komt	  daarmee	  op	  	  €	  77.828.	  Het	  vermogen	  zal
enerzijds	  gereserveerd	  worden	  als	  buffer	  om	  tegenvallers	  op	  te	  vangen	  en	  zal	  worden	  aangewend	  
om	  ledenactiviteiten	  te	  organiseren.

Op	  advies	  van	  de	  kascommissie	  heeft	  het	  bestuur	  in	  2018	  een	  bandbreedte	  afgesproken	  voor	  de
algemene	  reserve.	  Deze	  mag	  50-‐100%	  van	  de	  exploitatie	  bedragen.	  Die	  grens	  wordt	  nu	  
overschreden,	  zodat	  het	  bestuur	  zich	  beraadt	  op	  lagere	  contributies	  of	  meer	  activiteiten	  zonder
eigen	  bijdragen.	  Tijdens	  de	  ledenvergadering	  zal	  hierover	  meer	  duidelijkheid	  zijn.

De	  toekomst	  van	  de	  vereniging	  en	  de	  verhoogde	  activiteit	  rond	  Onderwijshuisvesting	  hangen
nauw	  samen.	  Voor	  die	  verhoogde	  activiteit	  begin	  2019	  is	  door	  het	  bestuur	  al	  aanvullend	  budget
beschikbaar	  gesteld.

Onderzocht	  wordt	  of	  in	  2019	  een	  restitutie	  van	  contributies	  kan/moet	  plaatsvinden.	  Voor	  een	  
uitgebreidere	  beschrijving	  verwijzen	  wij	  naar	  het	  jaarverslag	  van	  de	  LVO.

Baarn,	  27	  maart	  2019

Hans	  Putker
Penningmeester



Balans	  op	  31	  december	  2018
(na	  verdeling	  exploitatiesaldo)

ACTIVA 31	  december	  2018 31	  december	  2017
(in	  €)

Vlottende	  activa
Vorderingen 1.845 457
Liquide	  middelen 96.338 82.892

98.183 83.349

Totaal	  activa 98.183 83.349

PASSIVA 31	  december	  2018 31	  december	  2017
(in	  €)

Eigen	  vermogen
Algemene	  reserve 77.828 62.491

77.828 62.491

Kortlopende	  schulden
Vooruitontvangen	  contributies 16.700 18.025
Crediteuren 3.655 2.833

20.355 20.858

Totaal	  passiva 98.183 83.349



Exploitatierekening	  over	  2018

(in	  €) Exploitatie Exploitatie
2018 2017

Baten
Contributies 51.595 53.380
Overige	  baten 2 0
Rentebaten 13 61
Totaal	  baten 51.610 53.441

Lasten
Personele	  lasten 27.475 33.850
Materiele	  kosten
	  	  	  	  Bureaukosten 3.540 4.495
	  	  	  	  Reiskosten 508 833
	  	  	  	  Overige	  kosten	   3.000 500
Kosten	  studiedagen 1.750 6.925
Totaal	  lasten 36.273 46.603

Exploitatiesaldo	   15.337 6.839

Het	  exploitatiesaldo	  2018	  is	  toegevoegd	  aan	  de	  algemene	  reserve.



Kasstroomoverzicht

(in	  €) 2018 2017

Kasstroom	  uit	  operationele	  activiteiten
Exploitatiesaldo 15.337 6.839
Mutatie	  werkkapitaal
-‐	  Vorderingen -‐1.388 2.038
-‐	  Schulden -‐503 -‐11.229
Mutatie	  liquide	  middelen 13.446 -‐2.353

Beginstand	  liquide	  middelen 82.892 85.245
Mutatie	  liquide	  middelen 13.446 -‐2.353
Eindstand	  liquide	  middelen 96.338 82.892



Toelichting

Grondslagen	  voor	  waardering	  en	  resultaatbepaling

Algemeen
De	  grondslagen	  die	  worden	  toegepast	  voor	  de	  waardering	  van	  activa	  en	  passiva	  en	  resultaat-‐
bepaling	  zijn	  gebaseerd	  op	  historische	  kosten.	  Opbrengsten	  en	  kosten	  worden	  toegerekend	  
aan	  de	  periode	  waarop	  zij	  betrekking	  hebben.	  Voor	  zover	  niet	  anders	  is	  vermeld,	  worden	  
activa	  en	  passiva	  opgenomen	  tegen	  nominale	  waarde.

Vorderingen
Vorderingen	  worden	  gewaardeerd	  op	  nominale	  waarde	  onder	  aftrek	  van	  een
voorziening	  van	  oninbaarheid.

Kasstroomoverzicht
Het	  kasstroomoverzicht	  is	  opgesteld	  conform	  de	  indirecte	  methode



Toelichting	  op	  de	  balans	  per	  31	  december	  2018

Vorderingen
(in	  €) 31	  december	  2018 31	  december	  2017

Vooruitbetaalde	  bedragen 396 396
Overige	  vorderingen 1.449 61

1.845 457

Liquide	  middelen
(in	  €) 31	  december	  2018 31	  december	  2017

ING	  Bank	  [NL76	  INGB	  0000	  1603	  51] 33.836 20.452
ING	  Bank	  Spaarrekening	  [NL76	  INGB	  OOOO	  1603	  51] 62.502 62.441

96.338 82.892

Algemene	  reserve
(in	  €) 31	  december	  2018 31	  december	  2017

Stand	  begin	  boekjaar 62.491 55.653
Exploitatiesaldo	  boekjaar 15.337 6.839

77.828 62.491



Toelichting	  op	  de	  exploitatierekening	  2018

Contributies
(in	  €)

aantal tarief totale aantal tarief totale
leden contributie leden contributie

Categorie	  1	  * 4 240 840 1 240 240
Categorie	  2 16 300 4.800 18 300 5.400
Categorie	  3 8 390 3.120 8 390 3.120
Categorie	  4 42 505 21.210 44 505 22.220
Categorie	  5 7 625 4.375 7 625 4.375
Categorie	  6 4 745 2.980 4 745 2.980
Categorie	  7 7 890 6.230 9 890 8.010
Categorie	  8 8 1.005 8.040 8 1.005 8.040

96 51.595 99 54.385

*	  Een	  van	  de	  contribuanten	  in	  categorie	  1	  betaalde	  (in	  overleg)	  in	  2018	  50%

Personele	  lasten
(in	  €) Exploitatie Exploitatie

2018 2017

H	  Hoes 24.500 28.000
Mw	  W	  Wedman 2.975 5.850

27.475 33.850

Bureaukosten
(in	  €) Exploitatie Exploitatie

2018 2017

Kosten	  administratiekantoor 1.800 1.800
Hosting	  website 492 492
Bankkosten 196 188
Overige	  bureaukosten 1.052 2.015

3.540 4.495

2018 2017



Overige	  gegevens

Bestemming	  resultaat	  2018

Het	  positieve	  exploitatiesaldo	  ad	  €	  15.337	  wordt	  toegevoegd	  aan	  de	  algemene	  
reserve.	  Dit	  bestemmingsvoorstel	  is	  reeds	  verwerkt	  in	  de	  jaarrekening.

Samenstelling	  van	  het	  bestuur

Het	  bestuur	  van	  de	  LVO	  bestond	  op	  31	  december	  2018	  uit	  de	  volgende	  personen:

Gertjan	  Nijpels,	  voorzitter
Hans	  Hoes,	  secretaris
Hans	  Putker,	  penningmeester
Ton	  Eimers,	  vice-‐voorzitter
Roger	  Brull,	  lid

De	  bestuursleden	  ontvangen	  voor	  hun	  werkzaamheden	  geen	  bezoldiging.


