
 
Financieel jaarverslag 2007 

 

Jongerenwerkgroep 
voor 

Sterrenkunde 



 
Groningen, 12 mei ’08 

 
 
 
Geachte lezer, beste JWG’er, 
 
 
Dit is het financieel verslag van de JWG over het jaar 2007. Dit is het eerste en tevens laatste 
verslag dat ik schrijf, volgend jaar neemt Tycho Angevaare het stokje van mij over. Tycho, 
veel succes en plezier! Ik heb in mijn periode als penningmeester enorm veel geleerd, en 
graag zou ik er langer mee doorgaan, maar ik heb voor andere dingen gekozen. 
 
Er is dit jaar binnen de JWG veel gebeurd, dat zien we terug in een voor onze begrippen 
enorm grote omzet. Dat heeft te natuurlijk te maken met het IFA, maar er zijn naast de 
zomerkampen ook nog een excursie, een JWG-feest en een reunieborrel geweest. 
 
Financieel heeft het jaar redelijk goed uigepakt, voornamelijk door de goed draaiende 
zomerkampen. De inkomsten uit contributies zijn wel laag, het werven van nieuwe leden blijft 
belangrijk blijkt wel. 
 
 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
 
 
Harmen Kreulen 
Penningmeester JWG boekjaar 2007 
hkreulen@ai.rug.nl 
Tel: 06-30705734



Resultatenrekening 
 
 
Inkomsten 2006 Begroot Werkelijk 
Contributie     
Contributie acceptgiro 6041 6000 € 5.358,00  
Contributie incasso 3655,2 3600 € 3.334,51  
Contributie gezinslid 108 100 € 108,00  
Contributie halfjaar 299 500 € 355,00  
Contributie overig 136 0 € 156,00  
Contributie totaal 10239,2 10200 9311,51 
      
Donaties     
Donaties 767 700 € 1.170,20  
Donaties totaal 767 700 1170,20 
      
Kampen - in     
Jongerenkamp 5455 5250 € 4.920,00  
Ouderenkamp 8748,42 8000 € 9.240,94  
Kampen - achterhaald 133,73 0 € 55,00  
Paaskamp 1457,42 1500 € 1.567,50  
Sirenekamp 14195 1700 € 9.483,50  
Winterkamp 1885,37 12500 € 1.709,66  
LagKamp 483,91 750 € 0,00  
DigiKamp 0 500 € 0,00  
Kampen - in totaal 32358,85 30200 26976,60 
      
Manifestaties - in     
Kaderweekend 47,5 400 € 0,00  
Symposium 180 200 0 
Buitenlandexcursie 0 5000 2385,00 
Excursie 0 0 0,00 
Paintball 75,95 0 0 
cursus eindhoven 70 0 0,00 
IFA 0 20000 € 21.625,41  
JWG-feest 0 1500 1358,79 
Reunie 0 0 350,00 
Manifestaties - in totaal 373,45 27100,00 25719,20 
      
Verkopen     
Kijkerbouw 939,76 900 385,00 
Verkopen totaal 939,76 900 385,00 
      
Overige inkomsten     
Rente 125,04 125 € 97,96  
Advertenties UV 0 200 0,00 
Verkoop oude optiek 0 150 0,00 
Diversen - in 14,5 0 € 46,47  
Restant stichting 't lichtpunt den 
haag 0 0 € 1.779,32  
Diversen - in totaal 139,54 475 1923,75 

Inkomsten totaal 44817,80 69575,00 65486,26 



Uitgaven 2006,00 Begroot Werkelijk 
Universum - uit 6000 6500 7101,72 
Universum totaal 6000 6500 7101,72 
      
Bureau en bestuur     
Landelijk bureau 1204,56 1500 € 969,38  
Hoofdbestuur 1455,95 1500 € 744,95  
Hoofdbestuur (naar reserves) 339,49 0 750,00 
Bureau en bestuur totaal 3000 3000 2464,33 
      
Kampen - uit     
Jongerenkamp 5235,11 5000 4856,97 
Ouderenkamp 7651,31 7500 8075,44 
Paaskamp 1324,67 2000 1877,43 
Sirenekamp 13762,01 12500 8794,79 
Winterkamp 1807,73 1500 1374,27 
Lagkamp 488,55 750 0 
Digikamp 0 500 0 
Kampgroep 85,3 100 0 
Aanvulling reserveringen 1800 0 2000 
Kampen - uit totaal 32154,68 29850 26978,9 
      
Manifestaties - uit     
Kaderweekend 324,54 400 € 0,00  
Symposium 130 200 € 0,00  
Buitenlandexcursie 0 5000 € 2.715,29  
Paintball 326,5 0 € 0,00  
IFA 0 20000 € 21.167,26  
JWG-feest 0 1500 € 1.358,79  
Reunie 0 0 € 1.655,59  
Manifestaties - uit totaal 781,04 27100 26896,93 
      
Kijkerbouw - uit     
Kijkerbouw - uit 675,88 750 378,07 
Kijkerbouw - uit totaal 675,88 750 378,07 
      
Afdelingen - uit 790,66 850 € 713,50  
Afdelingen - uit totaal 790,66 850 713,50 
      
Commissies     
Publicom 571,98 750 € 452,07  
Publicom (naar reserves) 178,02 0 297,93 
Commissies totaal 750 750 750,00 
      
Diversen - uit     
Diversen - uit 1,69 0 € 130,48  
Afschrijvingen 420,51 0 € 0,00  
Afschrijving oude optiek 0 450 € 0,00  
Diversen - uit totaal 422,2 450 130,48 

Uitgaven totaal 44574,46 69250 65413,93 
 
Winst     72,33 



 

Toelichting op de resultatenrekening  
 
Een resultatenrekening is een overzicht van alle financiële handelingen die de JWG in het  
afgelopen jaar heeft gedaan. Alle inkomsten staan aan de ene kant en alle uitgaven aan de  
andere kant. Uiteraard is het verschil tussen de inkomsten en de uitgaven de winst of het  
verlies.  
 
Contributies en donaties 
 
De inkomsten uit contributies zijn opvallend lager dan vorig jaar, dat duidt op een lager aantal 
leden. De contributie is dit jaar onveranderd gebleven. De donaties zijn daartegenover 
opvallend hoog, wat vooral valt te danken aan bijvoorbeeld een gift van “Effectiv”. 
Verder hebben we geld mogen ontvangen van de vml. stichting Astrokamp, en vml. stichting 
’t Lichtpunt in Den Haag. 
 
Kampen 
 
De zomerkampen hebben dit jaar zonder uitzonderingen goed gedraaid, met name het 
ouderenkamp. Paaskamp heeft dit jaar een fors verlies opgelopen door een veel te dure 
boerderij, er zijn wel veel deelnemers op het kamp geweest. 
 
Manifestaties 
 
Het IFA lijkt ongeveer quitte te hebben gedraaid, maar het volledige verslag laat nog op zich 
wachten op dit moment. Er worden nog inkomsten verwacht van een aantal sponsoren. 
 
Verder zijn er het 40-jaarfeest, een buitenlandse excursie en een reunie-borrel geweest ter ere 
van het 40-jarig bestaan van de JWG. De excursie en de borrel hebben een financiële bijdrage 
van de JWG gehad. Van de reunie is nog niet alles bekend. 
 
Afdelingen 
 
Er is nog weinig gedeclareerd, vandaar dat er een relatief groot bedrag naar reserveringen is 
gegaan. Ik reken in ieder geval kosten voor Amersfoort en Friesland. 
 
Universum 
 
De Universum is dit jaar maar 2x uitgekomen, om dat te compenseren voor de leden is in 
december de “Sterren & Planeten 2008” verstuurd. De kosten hiervan zijn ongeveer gelijk 
geweest aan die van het uitbrengen van de andere 3 Universums. 
 
Kijkerbouw 
 
De inkomsten en uitgaven wat betreft kijkerbouw zijn op de resultatenrekening extreem laag, 
omdat er nog geen afrekening heeft plaatsgevonden met de stichting Universum. Op de 
resultatenrekening dus alleen een Dobson-pakket voor OK. 
 
 



Rente 
 
Wegens de lage rente op onze rekeningen bijzonder weinig inkomsten uit rente. Hiervoor 
moet echt een andere oplossing gezocht worden, we beschikken over vrij veel kapitaal, en 
daar moet meer uit te halen zijn. 
 
Commissies 
 
Vooral de publicom is dit jaar actief geweest, in de vorm van vergaderen en doedagen. De 
kosten zijn aangevuld tot het begrote bedrag door het aanvullen van reserveringen voor 
publiciteitsdoeleinden. 
 
Bureau en Bestuur 
 
De kosten voor bureau en bestuur zijn dit jaar tamelijk laag geweest. Het te hoog begrootte 
bedrag heb ik gebruikt voor het aanvullen van reserveringen. 
 
Diverse inkomsten 
 
Zie ook donaties, er is een groot bedrag binnengekomen van stichting ’t lichtpunt den haag, 
Verder nog wat kleine diverse inkomsten en uitgaven. 



Balans op 31/12/2007 
 
Activa Debet Passiva Credit 
Liquide middelen   Kapitaal   
Kas 12,58 Kapitaal 9879,91 
Giro: Contributie 6007,58 Kapitaal totaal 9879,91 
Giro: Contributie plus 84,40     
Giro: Contributie rente 1,57 Reserveringen   
Giro: Penningmeester 78,04 Reservering afdelingen 3138,69 
Giro: Penningmeester plus 2726,2 Bijzondere activiteiten 2715,84 
Giro: Penningmeester rente 0,01 Reservering kaderweekend 1072,47 
Giro: Kampgroep 2704,95 Reservering UV-enveloppen 2082,57 
Giro: Kampgroep plus 12945,93 Reservering computer e.d. 2227,43 
Liquide middelen totaal 24561,26 Reservering folders 1402,02 
   Reservering kampen 4765,19 
Voorraden  Reservering huurverhoging 1000 
Voorraad kijkerbouw 2.874,70 Reserveringen totaal 18404,21 
Voorraden totaal 2874,70     
   Schulden op korte termijn   
Vorderingen  Crediteuren declaraties 954,02 
Debiteuren 3489,14 Crediteuren facturen -272,64 
StUv - debet 953,60 StUv - credit 11 
Vorderingen totaal 4442,74 De Koepel - credit 3690,95 
   Schulden korte termijn totaal 4383,33 
Vooruitbetaalde posten      
Vooruitbetaalde posten 750,00 Vooruitontvangen posten   
Vooruitbetaald totaal 750,00 Vooruitontvangen acceptgiro   
   Vooruitontvangen gezinslid   
Tussenrekeningen  Vooruitontvangen donaties   
Kruisposten  Vooruitontvangen totaal 0,00 
Tussenrekening joka 0     
Tussenrekening OK 482,43     
Tussenrekening diverse 
kampen 0,00     
Tussenrekening Sirene -7,59     
Tussenrekening Winterkamp -152,16     
Tussenrekening Paka -211,60     
Tussenrekeningen totaal 111,08     
       

Activa totaal 32739,78 Passiva totaal 32667,45 
    

Winst 72,33   
 



Toelichting op de balans 
 
Een balans is een overzicht van de financiële situatie van de JWG op een moment. Uiteraard  
kiezen we 31 dec (ofwel 1 januari, dat maakt niet uit), omdat je dan, bij een vergelijking met 
de balans van vorig jaar, kunt zien hoe de balans veranderd is door de financiële handelingen  
(waarvan een overzicht staat in de resultatenrekening) van het afgelopen jaar. Het is dan ook  
duidelijk dat het kapitaal van de vereniging in dat jaar is toegenomen met de winst of  
afgenomen met het verlies van dat jaar. Ook de balans is opgedeeld in twee kanten: de activa  
(hoeveel geld heeft de JWG en waar is dat over verdeeld) en de passiva (wat doet de JWG  
met dat geld). Deze twee kanten zijn altijd met elkaar in evenwicht, vandaar de naam balans.  
 
Activa – Liquide middelen  
De liquide middelen is het geld wat de JWG zo beschikbaar heeft. Het gaat dus om de saldo’s  
van alle rekeningen en het geld wat in de kas zit. Je kunt zien dat het geld verdeeld is over  
meerdere rekeningen. Rekeningen die aangeduid zijn met ‘rente’ of met ‘plus’ zijn rekeningen  
waarop meer rente wordt ontvangen dan de gewone rekeningen. Dit zijn dus een soort  
spaarrekeningen van de JWG. 
 
 
Activa – Vorderingen  
Er zijn instanties en personen waarvan we al zeker weten dat deze geld aan ons moeten  
betalen, terwijl ze het voor 31 december nog niet hebben gedaan.  
 
Stichting Universum moet nog geld overmaken voor de verkochte optiek, het bedrag hier geld 
voor 2006, 2007 is nog niet bekend. Verder zijn er bijvoorbeeld nog kampdeelnemers die 
moeten betalen. 
 
Activa – Voorraad kijkerbouw  
Naast contant geld hebben we nog een voorraad van de kijkerbouw. Dit is optiek die al  
gekocht is en nog verkocht moet worden.  
 
Activa – Tussenrekening kampen  
Dan hebben we nog de tussenrekeningen van de kampen. Vanuit de landelijke rekeningen  
wordt geld naar de zomerkamprekeningen overgemaakt, omdat daar ook het deelnemersgeld  
binnenkomt. Met dit geld organiseert de kampleiding dan het kamp. Na het kamp wordt al het  
geld, en de eventuele winst weer overgemaakt naar de landelijke rekening.  
 
Activa – Vooruitbetaalde Posten  
Een vooruitbetaalde post is een post die al wel is betaald, terwijl het eigenlijk kosten zijn voor  
een volgend boekjaar (let op: kosten en uitgaven zijn niet hetzelfde!).  
 
Passiva - Kapitaal  
Dit bedrag wordt jaarlijks veranderd door de winst of verlies in dat jaar.  
 
Passiva - Reserveringen  
Reserveringen zijn in feite een soort spaarpotjes van de JWG. Ieder jaar leggen we een beetje  
geld opzij, om jaren later een keer een heel grote uitgave te kunnen doen (bijvoorbeeld het  
kopen van een computer). Als je dat in het jaar van de aankoop alleen op de 
resultatenrekening zet, dan drukt dat de winst enorm. In plaats daarvan doen we ieder jaar net  



alsof we er een beetje geld voor uitgeven (door het op de balans in een reservering te  
stoppen), zodat we het bij de aankoop uit deze reservering kunnen halen. 
De meeste reserveringen zijn wat verder aangevuld ten opzichte van vorig jaar, in het 
bijzonder afdelingsreserves om eventuele declaraties over afgelopen jaar te dekken en 
reservering uv-enveloppen voor de extra gebruikte enveloppen en verzondkosten voor de 
S&P’08. 
 
Passiva - schulden  
Naast geld dat we zelf opzij zetten om iets mee te doen zijn er natuurlijk altijd mensen die nog  
geld krijgen van de JWG, dit zie je onder het kopje schulden. Het gaat hier bijvoorbeeld om  
een paar facturen en declaraties die we in december ontvingen, en de mensen die nog geld  
terug krijgen van een zomerkamp. Verder de rekening voor Sterren & Planeten, die met de 
jaarwisseling nog betaald moest worden. 
 
Passiva – Vooruitontvangen Posten  
De acceptgiro’s zijn dit jaar niet voor de jaarwisseling verstuurd, dus er zijn op de balans geen 
vooruitontvangen posten voor de contributie. 


