Financiële verantwoording over 2015
Algemeen
Op de ALV van 30 maart 2015 hebben onze duo-voorzitters-voor- één- jaar tot grote vreugde van
iedereen besloten de termijn van vier jaar af te maken.
Binnen en vanuit Het Venster zijn diverse activiteiten geïnitieerd. Zo werd er medewerking verleend
aan de Samenloop voor Hoop in juni en de Dag van de Duurzaamheid in oktober. Voor deze laatste
activiteit werd een bijdrage door Het Venster toegezegd, maar was er ook subsidie van het landelijk
bureau Vrijzinnigen Nederland (€ 900,-)en de Gemeente Veenendaal (€ 650,-). Er werden activiteiten
ontplooid op het gebied van het pastoraat: Omzien naar elkaar, opdracht tot het komen van een
verbindend symbool voor Het Venster, stimuleren van het Open Podium enz.

Balans
Op de Balans vallen meteen twee bedragen op: Inventaris is gestegen naar € 10.024,87 en ING
Vermogensspaarrekening is afgenomen naar € 69.212,67. Hier heeft een wisseling van de wacht
plaatsgevonden. Op 16-12-2014 is de waterschade-uitkering voor de piano, groot € 6.376,-,
ontvangen van verzekeraar Donatus en het bedrag is op de Vermogensspaarrekening gezet. Op 16-12015 is de nieuwe piano gekocht en betaald. De Vermogensspaarrekening is met het te betalen
bedrag verminderd, maar de waarde van de inventaris is navenant gestegen met inachtneming van
afschrijvingsbedragen. De kosten voor de nieuwe piano bedroegen € 8.950.
Op 26 januari is het tweede deel van de ontwikkeling van de website betaald. Dat bedrag, € 1.215,45
is afgeboekt van de Voorziening PR en is dus niet terug te vinden op de Resultatenrekening.
Het aandeel collectebonnen neemt toe, ook al is dat niet te zien aan het Balansbedrag. Dat is
afhankelijk van het aankoopmoment van nieuwe aanvragen. Gemiddeld maken zes personen per
bijeenkomst gebruik van de bonnen. Dat scheelt de penningmeester in het overmaken van het
bedrag aan contant geld!
De Certificaten van de Triodos Bank hebben opnieuw koerswinst opgeleverd: de waarde is gestegen
van € 51.059,19 naar € 52.368,40, een toename van € 1.309,21. Het dividend over 2014 bedroeg €
1.085,- en is op de Resultatenrekening opgenomen onder Dividend.

Depositogarantiestelsel
Spaargelden van particulieren en ANBI-instellingen zoals Het Venster vallen onder de garantieregeling. Dat houdt in, dat bij ‘omvallen’ van een bank de spaartegoeden tot maximaal € 100.000,worden vergoed door de Staat. Voor Het Venster geldt dat voor het tegoed bij de ASN Bank. Het
bedrag boven € 100.000,-, dus voor € 10.133,53, geldt de garantie niet. En voor de Certificaten van
de Triodos Bank geldt het Depositigarantiestelsel ook niet.
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Resultatenrekening
Toelichting op de Resultatenrekening 2015
*1 GBLT was ten onrechte geboekt onder Energie. Het is nu geboekt bij Belastingen. De
Gemeentelijke Belastingen stijgen gemiddeld per jaar € 50,-!
*2 Op de oude piano werd niet meer afgeschreven, op de nieuwe wel: per jaar 10% van
8.950 = 895,00.
De stoelen en tafels worden ook in 10 jaar afgeschreven. Aanschaf was 2.188,- . Afschrijving
per jaar is 218,88.
*3 Het is er stiekem ingeslopen, maar we drinken beduidend meer koffie vóór de bijeenkomsten. Ook de koekjes vinden gretig aftrek! Gelukkig zijn de bijdragen van de
leden/donateurs ook gestegen. Laten we genieten van de gezelligheid die het oplevert.
*4 Het Open Podium wordt bekostigd uit entreegelden en subsidie van de landelijke
vereniging.
*5 Voor Eenheid werd de rekening over de afgelopen drie jaren gepresenteerd. De
penningmeester van Zuid Veluwe Vallei is nu weer ‘bij’.
*6 De Dag van de Duurzaamheid was niet in de begroting opgenomen.
*7

€ 612,34 overgemaakt aan goede doelen

Het dividend wordt berekend over de aanschafwaarde (= nominale waarde) van de
certificaten, dus over € 50.000,-. Na aftrek van kosten, zoals dividendbelasting, is het
nettorendement 2,17%. Helaas betaalt Het Venster geen belasting en ze mag/kan dus ook
geen dividendbelasting terugvragen.
Dankzij de hogere bijdragen van de leden/donateurs en de hogere opbrengsten van de
workshops (o.a. yoga van Annemarie Viergever) kunnen we de lopende zaken uit de lopende
inkomsten bekostigen. Ook de subsidies voor Open Podium en Dag van de Duurzaamheid
hebben ervoor gezorgd, dat de Resultatenrekening met een positief saldo kan worden
afgesloten.
De rente-opbrengsten hollen achteruit. ASN Bank berekent 0,8% per jaar, Triodos Bank
0,15% en ING Bank 0,60%. Dat zijn geen percentages waar je blij van wordt, maar de renteinkomsten vormden in het verleden wel een wezenlijk onderdeel van de financiering van Het
Venster. Daarom is in 2014 besloten tot een voorzichtige belegging in Triodos Certificaten.
Dit najaar zal er een aanvullend voorstel ter tafel komen.
Maart 2016
Wil Gouda, penningmeester
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