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Toelichting financieel jaarverslag 2020 

 

 

In 2020 is de contributie vanuit de reguliere leden (o.a. door pensionering, 

omzetting naar bureaulidmaatschap, werkzaamheden in andere branche) iets 

gedaald met € 1.799,-. De bureaubijdragen daarentegen zijn met € 1.738,- 

gestegen. Hierdoor zijn de totale contributie-inkomsten in 2020 (€ 215.138,-) 

heel licht gestegen ten opzichte van 2019 (215.199,-). In 2021 bemerken we een 

opvallende aanmeldingspiek van reguliere leden, studenten en bureaus in het 

eerste kwartaal. Dit biedt perspectief voor de contributie inkomsten van 2021. 

 

Het totaal aan inkomsten bedroeg in 2020 € 247.785,- en het totaal aan uitgaven  

€ 240.197,-. Hiermee vielen de totale inkomsten over het jaar 2020 € 8.535,- 

hoger uit dan begroot en kwamen de uitgaven € 5.053,- lager uit dan het 

geplande budget.  

 

Het begrotingsverschil bij de inkomsten komt voort uit meerdere oorzaken: 

- Hogere bureaubijdragen + € 4.307,-  

- Het niet opnemen van een beplantingscursus op de begroting + € 10.400,- 

(deze post staat ook bij uitgaven op € 9.360,-) 

- Er zijn iets minder inkomsten gekomen uit vacature plaatsingen van derden 

(niet-leden) en advertenties in het kanaal – € 1.775,-. 

 

Het begrotingsverschil bij de uitgaven komt voort uit meerdere oorzaken: 

- Door Covid is er minder budget gegaan naar de organisatie van live events 

vanuit de 3 commissies en zijn webinars en werkgroepen kosteloos online 

te werk gegaan.   

- Het niet uitgegeven budget van de 3 commissies is hierdoor aan 

vernieuwing vereniging en automatisering van digitale kanalen, online 

tools en huisstijl besteed.  

 

Dit alles heeft geleid tot een stijging van het eigen vermogen van € 7.588,- ten 

opzichte van 2019. 
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Resultaat 

 

De uitgaven en inkomsten in 2020 zien er als volgt uit 

 

  Begroot    Werkelijk  

Inkomsten € 239.350,-   € 247.785,-  

Uitgaven € 245.250,-   € 240.197,- 

 

Resultaat € - 6.000,-        €     7.588,- 

 

Balans 

 

Met het resultaat van 2020 komt het eigen vermogen van de NVTL op 

 

Eigen vermogen:  € 158.837,-    (per 31-12-2019) 

Resultaat 2020:  €      7.588,- 

 

Eigen vermogen: € 166.425,-   (per 31-12-2020) 

 

Mei 2021, Harro Wieringa 


