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Laren, 8 maart  2012 

 

 

 

 

Geachte leden, begunstigers, 

 

Hierbij treft u het financieel jaarverslag aan over het verenigingsjaar 2011. Het boekjaar 

heeft betrekkelijk weinig bijzondere uitgaven of inkomsten gekend. Wel is het ledenaantal en 

daardoor de afdracht van de NBV toegenomen. Zowel de inkomsten als ook de uitgaven zijn 

behoorlijk in omvang toegenomen maar is het verenigingsjaar toch met een bescheiden 

positief resultaat afgesloten.  

 

Tevens treft u hierbij de begroting voor het verenigingsjaar 2012 aan. De vereniging heeft 

een solide basis en zal zich niet gesteld gaan zien voor grote financiële problemen in de 

toekomst.  

 

 

 

 

Met vriendelijke groet 

 

 

Bart Vos 

(penningmeester) 

  



Vereniging tot Bevordering der Bijenteelt in Nederland                                                  

Laren/Blaricum 

 

 
 

 

 

Financieel verslag verenigingsjaar 2011 

 

ontvangsten begroot werkelijk uitgaven begroot werkelijk 

Saldo 1-1-2011 2450,00 2463,23 bankkosten 25,00 10,32 
Bijdrage leden NBV 250,00 330,00 Honingkeuring 2011 250,00 345,38 
Bijdrage donateurs 200,00 185,00 Honingkeuring 2010 - 120,00 
Winst suikerverkoop 200,00 344,25 bestuurskosten 20,00 34,36 
Inschrijfgeld keuring 50,00 26,00 jaarvergadering 50,00 50,00 
Bijdrage keuring 2010 abtb 50,00 50,00 excursie 25,00 - 
Opbr. schapenscheren 25,00 - Huur akker 50,00 50,00 
Vergoeding gebruikers 75,00 - Huur paviljoen en Luden 75,00 72,69 
Vergoeding wassmelter 50,00 - Kamer van koophandel 30,00 26,64 
Rente 0 34,19 verzekeringen 30,00 21,63 
   jubilea 50,00 - 
   representatie 50,00 20,00 
   Bijdrage studiekring 25,00 - 
   Materiaal/prijzen - 200,24 
   Saldi 31-12 2670,00 2481,41 
      
 3350,00 3432,67  3350,00 3432,66 
 

 

Toelichting 

1.Saldi kas en bank 

 1-1-2011 31-12-2011 
Kas 96,11 90,24 
Rekening courant 367,12 356,98 
Spaarrekening 2000,00 2034,19 
Totaal 2463,23 2481,41 
 

2. bijdrage honingkeuring ABTB 

De vermelde bijdrage van de ABTB aan de kosten van de honingkeuring hebben betrekking op 2010. 

De bijdrage over 2011 moet nog ontvangen worden. 

3. Opbrengst schapenscheren 

De opbrengst van de verkopen tijdens de dag van het Gooisch Natuurreservaat was € 30,- maar was 

bij het opmaken van dit overzicht op 1 januari nog niet ontvangen. 

4. vergoeding gebruikers paviljoen en wassmelter 

De vergoeding van de gebruikers van de bijenschans en de stoomwassmelter was bij het opmaken 

van dit overzicht op 1 januari nog niet ontvangen. De vergoeding voor de gebruikers zal € 75,- 

bedragen en voor het gebruik van de stoomwassmelter zal € 45,- ontvangen gaan worden. 

5. honingkeuring 2011 

De kosten van de keuring zijn dit jaar ten gevolge van een externe spreekster hoger uitgevallen. 

6. honingkeuring 2010 
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Vervolg toelichting 

 

Bij het opmaken van het financieel verslag over 2010 had de betaling aan Ons Genoegen van 

November 2010 nog niet plaatsgevonden. 

7. studiekring 

De jaarlijkse bijdrage had op moment van opmaken van dit overzicht nog niet plaatsgevonden. 

8. Materiaal/prijzen 

Bij de honingkeuring is dit jaar de z.g. prijzentafel in ere hersteld. Deze herinvoering heeft tot een 

behoorlijke uitgave geleid. Een groot gedeelte van de aangeschafte materialen/prijzen is nog in bezit 

van de vereniging en kan de komende jaren gebruikt  worden.  
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Begroting 2012 

 

ontvangsten   uitgaven   

Saldi 1-1-2012  2481 bankkosten  15 
Bijdrage leden NBV  300 Honingkeuring 2012  350 
Bijdrage donateurs  200 bestuurskosten  50 
Winst suikerverkoop  300 jaarvergadering  50 
Inschrijfgeld keuring  50 excursie  100 
Bijdrage keuring 2011 abtb  50 Huur akker  50 
Bijdrage keuring 2012 abtb  50 Huur paviljoen en Ludenschans 75 
Vergoeding geb. 2011  75 verzekeringen  25 
Vergoeding geb. 2012  75 jubilea  30 
Vergoeding wassmelter 2011 45 representatie  30 
Vergoeding wassmelter 2012 50 Bijdrage studiekring 2011 25 
Opbrengst schapenscheren 2011 30 Bijdrage studiekring 2012 25 
Opbrengst schapenscheren 2012 30 Kamer van koophandel  25 
rente  34 Saldi 31-12  2920 
  3770   3770 
  

 

-In 2012 zullen nog een aantal betalingen en ontvangsten uit het voorgaande boekjaar plaats moeten 

vinden. Streven is om voortaan per 31 december alle transacties uit het voorgaande jaar afgerond te 

hebben; 

-de bijdrage aan de Kamer van Koophandel komt te vervallen in 2013; 

-De afdracht van de NBV aan de Vereniging zou voor de komende jaren op € 15,- vastgelegd kunnen 

worden. De totale contributie zou meestijgen met de contributie aan de NBV; 

-Een verzoek tot een hogere bijdrage van de ABTB aan de honingkeuring zou gedaan kunnen 

worden; 


