
 

 

Financieel jaarverslag 2021 

 

Contributie en overige ontvangsten 

Over 2021 werd in totaal € 5.925 aan contributie ontvangen, waarvan twee betalingen 

nog zagen op 2020. Vanwege de instroom van nieuwe leden gedurende het jaar is de 

ontvangen contributie hoger. Er werd een bedrag van € 520 ontvangen aan eigen 

bijdragen van niet-leden. Verder werd € 125 aan no show vergoeding ontvangen.  

Er is over 2021 slechts één debiteur. Deze is (bij herhaling) aangesproken en heeft begin 

2022 alsnog betaald.   

De vereniging kende per 31 december 2021 75 leden, inclusief het bestuur. Het bestuur 

(4 leden) is op grond van het ALV besluit van 13 februari 2020 vrijgesteld van de 

contributie.  

Terugstorting eigen bijdrage workshop pensioen 

Aan de leden werd geen eigen bijdrage voor de workshop pensioen (2020) in rekening 

gebracht. De reeds betaalde eigen bijdragen (8) werden teruggestort, € 400.  

Webinar Magali van Maanen + ALV 8 februari 2021 

Er hebben 46 leden deelgenomen aan het webinar en 43 aan de ALV. De kosten voor het 

verzorgen van het webinar (inclusief twee webinars voor 3 PO punten) bedroegen 

€ 181,50. Er werd geen zaalhuur gerekend voor het gebruik van de studio van AVDR.  

Online workshop Wwft 3 juni 2021 

Er hebben 37 leden deelgenomen. De kosten van deze bijeenkomst bedroegen € 605 

voor de spreker. Er werd aan de leden geen eigen bijdrage in rekening gebracht.  

Er hebben zich zeven niet-leden aangemeld, zij betaalden ieder € 60.  

De kosten voor de vereniging bedroegen per saldo € 185.  

Workshop Coaching in de familiepraktijk 5 oktober 2021 

Aan deze workshop hebben 19 leden deelgenomen. Aan de leden werd geen eigen 

bijdrage in rekening gebracht.  

Er hebben zich twee niet-leden aangemeld, zij betaalden ieder € 50. 

De kosten voor de workshop bedroegen € 781,66 (locatie + lunch) en € 107,90 

(bloemen en cadeau sprekers), zijnde in totaal € 889,56. Aan eigen bijdragen werd 

ontvangen € 100. Aan no show vergoeding werd ontvangen € 100.  

Deze workshop heeft de vereniging dus per saldo € 689,56 gekost. 



 

 

Lustrumfeest november 2021  

Aan het lustrumfeest (lezingen + diner) hebben 26 leden deelgenomen. De kosten voor 

de locatie (inclusief koffie/thee en diner met 2 drankjes) bedroegen € 2.704,68. 

Voor de lezing van Bernard Schols werd een totaalprijs afgesproken vanwege de afname 

van zijn boekje ‘Voorkom ruzie in bed’ voor alle leden. De kosten bedroegen € 1.500 

inclusief 75 boekjes. 

De kosten voor de workshop van Govert van Ginkel bedroegen € 533,60.   

De bloemen voor de sprekers kostten € 66,80. 

De vereniging heeft voor dit feest geen eigen bijdrage aan de leden gevraagd. Wel werd 

een no show vergoeding in rekening gebracht. Voor het hele programma € 50 en voor 

een gedeelte € 25. Er werd € 125 aan no show vergoeding ontvangen.  

De totale kosten van het lustrum bedroegen € 4.805,08. De lustrumbijeenkomst heeft de 

vereniging per saldo € 4.680,08 gekost.   

Attenties  

De vereniging heeft in 2020 aan alle leden het boekje van George Smits gestuurd. De 

kosten hiervan zijn in 2021 betaald en bedroegen € 1.304,25. Deze kosten werden op de 

jaarrekening van 2020 onder crediteuren opgenomen.  

De vereniging heeft alle leden die niet bij het lustrumfeest aanwezig waren het boekje 

‘Voorkom ruzie in bed’ van Bernard Schols toegestuurd. De kosten van de boekjes zijn 

inbegrepen bij de kosten van het lustrumfeest. De verzendkosten bedroegen € 387,58.  

De totale kosten voor de vereniging bedroegen € 1.691,83. 

Website  

In 2020 zijn kosten gemaakt voor het onderhoud en de hosting van de website; deze 

bedroegen in totaal € 381,24. 

Zoom account 

In 2021 heeft de vereniging een Zoom account aangeschaft. De kosten hiervoor 

bedroegen € 169,28. 

 

Bankkosten 

De bankkosten bedroegen € 119,37. 

 

Overige / bestuur 

Er zijn in 2021 geen kosten gemaakt voor vergaderen/eten met het bestuur, omdat alles 

online heeft plaatsgevonden. De jaarlijkse vergadering met eten heeft begin 2022 

plaatsgehad en zal dus in dat jaar worden verantwoord. Er werd een afscheidscadeautje 



 

 

voor Alice aangeschaft. Ook werden cadeaubonnen aan de kascommissie gegeven en 

bloemen aan een bestuurslid. In totaal € 136,08.  

Conclusie 

De uitgaven zijn dit jaar hoger geweest dan gebruikelijk, vanwege het lustrum van de 

vereniging. Het bestuur vond deze extra uitgaven verantwoord, gelet op de beschikbare 

reserves van de vereniging.  

  

Er werd – zoals gebruikelijk – een buffer aangehouden voor onvoorziene uitgaven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Jaarrekening Netwerk Familierecht Advocaat 2021 

 

Verlies- en winstrekening 2021 

Opbrengsten 

Contributie 2021    5.700,00 

Contributie 2020        150,00 

Bijdragen niet-leden/no show      645,00 

Totaal ontvangen     6.495,00 

 

Kosten 

Retour bijdragen workshop pensioen     400,00 

Webinar ALV / AVDR       181,50 

Kosten bijeenkomst    3.6.2021      605,00     

Kosten bijeenkomst 5.10.2021      889,56 

Kosten bijeenkomst 4.11.2021  4.805,08 

Kosten website        381,24 

Zoom account        169,28   

Bankkosten             119,37 

Attenties     1.691,83 

Overige / bestuur        136,08 

Totaal uitgegeven    9.378,94 

 

     Resultaat € 6.495 – € 9.378,94 = - € 2.883,94 

 

 

Balans 2021 

banksaldo  3.505,37   eigen vermogen  3.580,37  

debiteuren        75    crediteuren     0 

   

  3.580,37                   3.580,37 



 

 

Begroting 2022 en voorstel contributie 

 

Website  

De vaste kosten voor de hosting, domeinnaamregistratie en het onderhoud worden 

geschat op € 500,-. De kosten voor het Zoom account worden begroot op € 175,-. 

 

Bijeenkomsten 

Het bestuur wil jaarlijks tenminste 3 bijeenkomsten organiseren. Het streven daarbij is 

om de kosten voor de leden zo laag mogelijk te houden. Het jaarprogramma voor 2022 

voorziet in tenminste vier bijeenkomsten, waaronder een convenantendag en een Wwft 

webinar. Het bestuur gaat ervan uit dat er minimaal één bijeenkomst door eigen leden 

wordt ingevuld. De begrote kosten voor alle geplande bijeenkomsten zijn € 6.000,- 

uitgaande van twee ‘live’ bijeenkomsten en twee webinars.  

 

Publiciteit/PR 

Er zullen dit jaar enige kosten voor publiciteit/PR dienen te worden gemaakt, 

waaronder een nieuwe banner met het huidige logo. Een bedrag van € 100,- is begroot. 

Kosten bestuur 

De kosten voor het bestuur kunnen beperkt blijven omdat er doorgaans wordt 

vergaderd via telefoon/videoverbinding. De bedoeling is dat het bestuur één keer per 

jaar een vergadering combineert met (uit) eten. De kosten worden begroot op € 300,-. 

Bankkosten 

Deze worden begroot op een bedrag van € 150,-.  

Onvoorzien / voorziening lustrum 

Het bestuur wil graag de komende jaren een voorziening aanleggen voor het volgende 

lustrum in 2026. Verder wordt een bedrag voor onvoorziene kosten aangehouden.                                          

Inkomsten 

Het aantal leden is dit moment 75. Uitgaande van een contributie van € 75,- per lid 

levert dit € 5.625 aan inkomsten op.  

Het ledenaantal fluctueert altijd iets. Het bestuur verwacht in 2022 per saldo een 

instroom van 6 nieuwe leden (€ 450 aan extra inkomsten).  

De deelnemers aan de reguliere bijeenkomsten betalen in beginsel geen eigen bijdrage. 

Eventuele niet-leden betalen wel een eigen bijdrage. Deze bijdragen zijn begroot op 

€ 350. De bijdragen van leden aan niet-reguliere bijeenkomsten zijn begroot op (25 x 

€ 50) € 1.250. 



 

 

Voorstel contributie 

Uitgaande van het huidige aantal leden van 75 is het bestuur van oordeel dat de 

contributie ongewijzigd € 75,- kan blijven. De lopende kosten kunnen dan zonder 

problemen worden voldaan en eventuele eenmalige kosten kunnen prima uit het 

beschikbare banktegoed worden betaald.  

Het bestuur vindt een contributie van € 75 het minimum om de leden betrokken te 

houden. Nu het ledenaantal is toegenomen, kunnen er meer activiteiten worden 

ontplooid.  

 

In 2020 heeft het bestuur het voornemen uitgesproken om de eigen bijdrage voor leden 

aan bijeenkomsten te wijzigen in die zin dat geen eigen bijdrage meer worden gevraagd, 

maar slechts nog een ‘no show’ vergoeding wanneer te laat (termijn nog te bepalen) 

wordt geannuleerd. Aan dit voornemen werd in 2021 uitvoering gegeven. Dit zal zoveel 

mogelijk worden gecontinueerd in 2022, ervan uitgaande dat er door de eigen leden op 

dezelfde voet een bijdrage wordt geleverd aan het geven van workshops/lezingen en de 

deelname van een aantal niet-leden die een bijdrage betalen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Begroting 2022 

 

Verwachte inkomsten  

 

- contributie bestaande leden € 5.625 

- contributie nieuwe leden € 450 

- eigen bijdragen niet-leden € 350 

- eigen bijdragen leden voor niet-reguliere bijeenkomsten € 1.250 

 

Totaal € 7.675 

 

Verwachte uitgaven 

- website / Zoom account € 675  

- bijeenkomsten € 6.000 

- bestuur € 300 

- bankkosten € 150 

- publiciteit/PR € 100 

- onvoorzien / voorziening lustrum € 450 

 

Totaal € 7.675 


