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Het bestuur is gezamenlijk verant-
woordelijk voor de financiële verantwoor-
ding aan de algemene ledenvergadering.  

Ieder jaar dient het bestuur hiertoe een 
jaarrekening op te stellen en ter inzage aan te 
bieden aan of te verspreiden onder haar leden.  

De meeste verenigingen werken voor de 
controle van deze financiële stukken met een 
kascommissie (zie Infoblad ‘De Kascommissie’). 
De jaarrekening bestaat uit een balans en 
exploitatierekening, inclusief een toelichting 
hierop. 

 

 

Voorbeeld Balans (Activa / passiva) 

 

Balans 
 
De balans is een overzicht waarop de bezittingen 
(‘activa’) en schulden (‘passiva’) van de 
vereniging staan vermeld. Het verschil tussen 
beide totalen wordt eveneens op de balans 
weergegeven en is het eigen vermogen. 

De activa of bezittingen van de vereniging zijn 
bijvoorbeeld materialen, interieur, kantoor-
artikelen, debiteuren (leden die nog moeten 
betalen). Deze worden vermeld aan de 
linkerkant van de balans (debet).  

De passiva zijn de schulden van de vereniging 
oftewel hoe de activa zijn gefinancierd. 
Hieronder vallen de schulden (nog te betalen 
kosten, ook wel vreemd vermogen genoemd) en 
het eigen vermogen, ze staan vermeld aan de 
rechterkant van de balans (credit).   

BALANS Activa (debet) in €   Passiva (credit) in € 

  31 dec 
2022 

31 dec 

2021 
  31 dec 

2022 
31 dec 
2021 

Materiële vaste activa     Eigen vermogen 2090 2265 

 - Computers 900 1200 Kortlopende schulden     

 - Inventaris 1100 1000  - Crediteuren 410 500 

 - Voervaartuigen 500 600  - Rekening-courant 
krediet 

    

Financieel      - Belastingen 40 70 

- Effecten 750 800 Langlopende 

schulden 

    

Vlottende activa      - banklening (> 1 jr) 770 630 

 -debiteuren (nog te ontvangen 
contributie) 

250 200  - hypotheek 0 

  

0 

  
 - BTW, belastingen, premies 40 100 Voorzieningen     

 - Overige vorderingen 200 300  - projectsubsidie 800 1000 

Liquide middelen           

 - Kas 70 65       

 - Bank 300 200       

TOTAAL 4110  4465   4110 4465 

 

4.3. De jaarrekening (update 23-2-2023) 
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Exploitatierekening 

De exploitatierekening is het verslag van de 
baten en lasten.  

Baten zijn alle inkomsten, dus inschrijf- en 
contributiegelden, donaties, gelden van 
loterijen, rente, advertentie-inkomsten, 
subsidies enz. Controleer hierbij ook of de 
procedures juist zijn gevolgd, bijvoorbeeld is 
voldaan aan de voorwaarden voor de subsidie, 
wordt het geld gebruikt waarvoor het is bedoeld.  

 

Lasten zijn alle uitgaven, hiervan moeten 
facturen of bonnen aanwezig zijn en meestal 
moeten de uitgaven worden geaccordeerd door 
het bestuur. Daarnaast moet gekeken worden of 
de uitgaven niet te hoog zijn (bijv. krijgt een 
vrijwilliger niet een bovenmatig hoge onkosten-
vergoeding). Uitgaven zijn onder meer 
afdrachten, vergoedingen aan vrijwilligers, 
kopieerkosten, portokosten, verzekeringen, 
eventueel huur, maar ook loonkosten of fiscale 
afdrachten (BTW). 

 

(Eenvoudig) Voorbeeld Exploitatieoverzicht (opbrengsten minus de kosten) 

 2022 Baten   jaartal Lasten   jaartal 

  Begroot in € Werkelijk in € Begroot in € Werkelijk in € 

Contributie  4000 3990     

Donaties 150 100     

Loterijen 225 210     

Subsidie 1000 895     

Advertenties 800 715     

Afdrachten federatie     1400 1440 

Vergoeding vrijwilligers     500 525 

Bestuurskosten     200 250 

Kantoorkosten     150 100 

Clubblad     200 180 

Wedstrijden     1300 1250 

Aanleg vissteiger     2375 2340 

Totaal 6175 5910 6125 6085 

Begroot saldo (voordelig)     50   

Werkelijk saldo (nadelig)   175     

Totaal  6175 6085 6175 6085 


