
Exploitatieoverzicht over de periode 1 januari t/m 31 december 2020

Verschil Exploitatie Begroting Exploitatie

2020 2020 2020 2019

Baten

Contributie 75-                         1.875                     1.950                     1.950                     

Giften leden 30                          230                         200                         255                         

Donaties en overige giften 75                          925                         850                         883                         

Giften kerkenraden 295                        3.595                     3.300                     6.889                     

Bijeenkomsten 840-                      110                         950                         1.404                     

Verkoop kaarten -                             -                              -                              25                           

Verkoop Cd's, boeken etc. -                             -                              -                              40                           

Advertenties InfOKE 75                          325                         250                         275                         

Rente 5                            5                             -                              5                             

Totaal Baten 435-                       7.065                     7.500                     11.726                   

Lasten

Algemene kosten 202                        552                         350                         418                         

Website, domein en hosting 13-                         162                         175                         162                         

Bijeenkomsten 1.364-                   2.286                     3.650                     4.157                     

Drukken en verzenden InfOKE 53-                         3.447                     3.500                     3.413                     

Subtotaal lasten 1.227-                   6.448                     7.675                     8.150                     

Bijzondere lasten (notitieblokjes & pennen) -                             -                              557                         

Totaal lasten 1.227-                   6.448                     7.675                     8.707                     

Totaal Exploitatie 793                        618                         175-                       3.018                     



Toelichting exploitatieoverzicht 2020
Het exploitatieoverzicht over 2020 spreekt grotendeels voor zich. Voor een aantal onderdelen wordt 

extra toelichting gegeven:

- De baten of opbrengsten komen grotendeels overeen met de begroting. Wat opvalt is dat er toch 

wat minder contributie is binnengekomen omdat er enkele leden hun lidmaatschap hebben 

opgezegd. Verder valt op dat we ook het afgelopen jaar weer rijk gezegend zijn met giften vanuit de 

kerkenraden.

- Bij de lasten of kosten vallen een aantal zaken op. Allereerst is dat een behoorlijke stijging van de 

algemene kosten. Als bestuur van Revoke hebben we ons begin vorig jaar (mede door de situatie 

rondom corona) gerealiseerd dat we als vereniging kwetsbaar zijn doordat alle digitale informatie in 

delen is opgeslagen bij de individuele bestuursleden. Bij onverwachte uitval van een bestuurslid kan 

dan verenigingsinformatie plotseling onbereikbaar zijn. Vandaar dat we een abonnement op E-

boekhouden hebben afgesloten waarmee we onze financiële administratie, de ledenadministratie en 

alle overige digitale informatie ondergebracht hebben in één online systeem wat voor al onze 

bestuursleden toegankelijk is. 

- Bij de lasten valt verder op dat de kosten voor de bijeenkomsten lager zijn dan begroot. Dat is 

natuurlijk verklaarbaar door de voorjaarsbijeenkomst die vervallen is en waardoor de kosten voor 

huur, spreker e.d. zijn komen te vervallen. Wel zijn toen de kosten voor de advertenties en voor de 

advertenties voor het annuleren van de bijeenkomst wel gewoon doorgegaan.



Activa 31 december 2020 31 december 2019

Vorderingen

Nog te ontvangen contributie en overige bedragen 13 0

13 0

Liquide middelen

Kas

ING bank, rekening courant 1.555 2.457

ING bank, zakelijke bonusspaarrekening 12.831 11.326

14.386 13.782

TOTAAL ACTIVA 14.399 13.782

Passiva

Reserves

Vrij besteedbare reserve

Saldo per 1 januari 13.767                            10.749                            

Verdeling resultaat boekjaar 618                                  3.018                              

Saldo per einde periode 14.385                            13.767                            

Totaal Reserves 14.385                            13.767                            

Kortlopende schulden

Vooruitontvangen contributie/donatie -                                   -                                   

Nog te betalen facturen en declaraties 14                                    15                                    

14                                    15                                    

TOTAAL PASSIVA 14.399                            13.782                            

Balans


