
NKV – Toelichting jaarcijfers 2017      Definitief 
 
Exploitatierekening: 
 

 Contributies. De inkomsten zijn wederom lager dan begroot. Dit wordt 
veroorzaakt door een bedrag van € 1.658 dat als oninbaar is afgeboekt. Zie 
opmerking bij debiteuren leden. 

 Klok en Klepel advertenties. In de laatste Klok en Klepel zijn geen advertenties 
opgenomen. 

 Ontvangen rente. Om de balanssaldi van de bank- en spaarrekeningen aan te 
laten sluiten met de boekhouding wordt de ontvangen rente die betrekking 
heeft op 2017 geboekt in 2018. 

 Ontvangen van BUMA. Ongeveer gelijk aan begroting. Voor 2018 weer € 700 
meegenomen. 

 Ontvangen giften. 2 Giften ontvangen met een totaalbedrag van € 950. 
 Tekort (tlv Fonds). Voor het jaar 2017 is de exploitatie licht positief uitgevallen 

i.p.v. het verwachte verlies. De bestuurskosten zijn afgenomen t.a.v. 2016. Het 
huidige bestuur streeft ernaar om bestuursvergaderingen te combineren met 
andere activiteiten. Het aantal bestuursvergaderingen is verminderd. De kosten 
van Klok en Klepel zijn verminderd (zie toelichting). De werkzaamheden voor 
de website zijn nog niet afgerond. De invulling en het beheer zullen in 2018 tot 
extra uitgaven leiden. 

 Tekort begroting 2018. In de afgelopen jaren is een voorziening van € 5.000 
gevormd voor het 100 jarig jubileum (NKV 2018 – 100 jaar). Deze voorziening 
zal worden aangewend in 2018. Het overige tekort komt ten laste van de 
algemene reserve. 

 Bestuurskosten. De uitgaven zijn lager dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door 
een voorboeking van € 1.500 in 2016 voor nog te declareren bestuurskosten 
welke in 2017 is gestorneerd. Het restant aan kosten 2016 viel € 500 lager uit. 
Begroting 2018 is iets verhoogd t.o.v. 2017 vanwege extra inspanning om de 
afspraken met KIEN rondom het erfgoedzorgplan na te komen. 

 Bankkosten. Conform begroting. 
 Klok en Klepel. De kosten zijn fors lager uitgevallen dan begroot. Enerzijds door 

afspraken met de drukker, maar hoofdzakelijk doordat de secretaris een grote 
inspanning heeft geleverd door de inhoud drukklaar aan te leveren. 

 Jubileumkosten. De uitgaven betreft een aanbetaling voor de boottocht van 
2018. Voor de begroting 2018 wordt een bedrag van € 10.000 meegenomen. 
Dit is de eigen bijdrage van de NKV aan het jubileum. 

 Ledenvergaderingen. De kosten zijn, ondanks 3 bijeenkomsten vorig jaar, maar 
beperkt hoger uitgevallen dan begroot. 

 Concoursen. Betreft de uitgaven voor de klokkenstoel t.b.v. de wisselprijs. 
 Bijdrage WBF. Uitgaven conform begroting. Voor 2018 € 360 meegenomen 

(reeds overgemaakt). 
 Nieuwe website. Van het begrootte bedrag van € 5.000 ongeveer de helft in 

2017 uitgegeven. Voor 2018 nog € 3.000 begroot. 
 Versterking (internationale) relaties. De uitgaven betreft kosten gemaakt t.b.v. 

het WCF congres in Barcelona. Als eigen bijdrage in de kosten is een donatie 
gedaan van € 450. 

 Ledenadministratie / Boekhouding. In de loop van 2017 is de NKV overgestapt 
van 2 handmatige systemen naar 1 programma in de cloud. De gemaakte 
kosten betreft de facturen van 4 maanden. Voor 2018 wordt € 260 
meegenomen. 

 Voorbereiding jubileum. Dit betreft de reis- en verblijfkosten van de 
jubileumcommissie. 



 Onvoorzien. In de begroting wordt voor 2018 eenzelfde bedrag meegenomen 
als voor 2017. 

 
Balans: 
 

 Bankrekeningen en spaarrekeningen. Dit betreft de saldi op 31-12-2017. De 
rente over de spaarrekeningen in 2017 wordt pas op 01-01-2018 bijgeschreven 
en is derhalve niet in de saldi meegenomen. 

 Debiteuren leden. Het bedrag dat 31-12-2017 nog niet ontvangen was aan 
verschuldigde gelden van de leden over de jaren 2014 t/m 2017. De daling van 
het saldo t.o.v. vorig jaar wordt voor een groot deel veroorzaakt door het als 
oninbaar afboeken van een aantal openstaande facturen. Zie opmerking bij 
contributies. In 2018 verder actie nemen om het saldo te verlagen. 
Waarschijnlijk zal dit nogmaals resulteren in het afboeken van een aantal 
posten. 

 Debiteuren zakelijk. Het bedrag bestaat uit nog te ontvangen advertentiegelden 
voor Klok en Klepel. 

 Saldo Fonds NKV. Is gelijk aan vorig jaar. De rente over 2017 wordt per 01-01-
2018 bijgeschreven en bedraagt € 34. 

 Crediteuren. Betreft ontvangen facturen en declaraties in 2017 welke in 2018 
betaald zullen worden. 

 NKV 2018 – 100 jaar. Betreft een reservering voor het eeuwfeest door de NKV. 
In 2017 is het saldo verhoogd met € 1.000 ten laste van het resultaat. 

 NKV 2018 – Subsidie Zwolle. Een bedrag dat door de gemeente Zwolle reeds 
betaald is voor het internationaal beiaardiers concours in 2018. 

 Algemene reserve t/m 2016. Enkele kleine posten tlv oude resultaat geboekt. 
 Resultaat 2017. Klein positief resultaat. 

 
 
(Oldebroek, maart 2017 Martien van der Knijff/Tom van den Berg) 


