
Financieel Jaarverslag 2019 Vrienden van het Vondelpark 
 
 
 
Beste Vrienden van het Vondelpark, 
 
Hierbij het financieel jaarverslag 2019 van onze Vereniging Vrienden van het Vondelpark. Bij dit 
verslag hoort de Excel sheet “Financieel Jaarverslag 2019”, met alle boekingen van de bank er in, 
onderverdeeld in inkomsten en uitgaven. 
 
 
Financiële status 01 Januari 2019 
 
Saldo betaalrekening NL14 TRIO 0198 3560 56 € 19.357,96 
Saldo spaarrekening NL22 TRIO 2205 2071 48 € 94,88 
Totaal   € 19.452,84 

 
Contributies 2019 
In 2019 hebben we 277 betalende leden gehad. Een lid heeft dubbel betaald, maar die hebben 
we teruggestort op haar verzoek. 
Het bedrag dat we aan contributies hebben binnen gekregen is € 5.797,50 
Het gemiddelde contributie bedrag per betalend lid is € 20,93 
 
Een overzicht per kwartaal: 
  Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4 
Aantal betalende leden per kwartaal 74 148 30 24 
Contributie per 
kwartaal  € 1.777,50 € 2.975,00 € 565,00 € 480,00 
Gemiddeld contributie per kwartaal € 24,02 € 20,10 € 18,83 € 20,00 

 
 
Schenkingen 2019 
Er zijn in 2019 geen schenkingen aan de vereniging gedaan. 
 
 
Kosten 2019 
De Vereniging heeft de volgende kosten gemaakt om aan haar doelstellingen te voldoen: 
 
Kosten Website & hosting   € 1.107,15 
Kosten Grasveld design + flyer   € 478,12 
    
Kosten Kadoos oud bestuur en ALV presentatoren  € 346,75 
Kosten Vergaderingen ALV   € 743,33 
Kosten Postzegels en printen ALV  € 123,09 
    
Kosten Actie bomenkap   € 452,50 
    
Kosten Postbus   € 253,50 
Kosten Anbi aanvraag   € 22,50 
Bankkosten   € 251,09 
    



Totaal   € 3.778,03 
 
In de begroting van 2019 hadden we een aantal zaken iets anders begroot dan werkelijk is 
geworden: 

- Bankkosten zijn hoger dan gedacht: dit komt doordat we meer betalende leden hebben 
gekregen 

- We hebben de website vernieuwd, kosten hiervoor hoger 
- We hebben geen kosten gemaakt of vergoedingen betaald voor het werk van de 

bestuursleden. 
- We hebben een actie tegen de bomenkap gedaan 
- We hebben het oude bestuur eens goed in zonnetje gezet voor al hun goede daden 

om de Vereniging weer op de rails te krijgen. 
 
 
Winst-Verlies 2019 
Als we de kosten en baten tegen elkaar afzetten dan komen we op het volgende overzicht: 
 
Inkomsten 2019   € 5.983,84 
Uitgaven 2019   € 3.778,03 
    
Positief resultaat   € 2.205,81 

 
Er is dus minder uitgegeven aan kosten dan binnen gekomen aan contributies. Het “teveel” blijft 
gewoon binnen de Vereniging op de bank staan. 
 
 
 
Financiële status 31 December 2019 
 
   31-12-2019 
Saldo betaalrekening NL14 TRIO 0198 3560 56 € 11.563,76 
Saldo spaarrekening NL22 TRIO 2205 2071 48 € 10.094,88 
Totaal   € 21.658,64 

 
 
Samengevat 
In financiële zin is 2019 een positief jaar geweest waar we minder kosten hebben gemaakt dan 
hebben binnen gekregen. We hebben 277 betalende leden gehad, een enorm stuk meer dan in 
de jaren ervoor. 
In 2020 gaan we de Vereniging weer verder op een hoger en professioneler vlak tillen. 
 
Vriendelijke groet, 
 
 
Wouter Voskuijl 
Penningmeester Vereniging Vrienden van het Vondelpark 


