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Inleiding
In dit verslag wordt de financiële situatie van het bestuursjaar 2020-2021 in grote lijnen
toegelicht, zodat het duidelijk wordt wat de kosten en inkomsten van s.v. NOVA, opgesplitst
in een SOP- en een SooS-gedeelte, zijn geweest. Per grootboekrekening worden de
bedragen weergegeven en eventueel toegelicht. De bedragen zijn exclusief BTW.

De SOP boekhouding is voor het betalen van evenementen, de WP's, vergunningen,
verzekeringen en voor de contributie, sponsoring en inkomsten bedrijvendag. De SooS
boekhouding is voor het kopen en verkopen van eten en drinken tijdens SooSen en voor het
betalen van de muziek, techniek- en schoonmaakmateriaal, dus alles wat bij de SooS hoort.
Dit jaar is de boekhouding bijgehouden door de RvC.

In de bijlagen zijn de balansen en resultatenrekeningen van SOP en SooS te vinden
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SOP Inkomsten
Contributie inkomsten
Begroot: € 10.000,-
Ontvangen: € 9050,-

Er is één leden incasso gedaan dit jaar. Naar een aantal leden die niet betaald hebben door
middel van het incasso is er een Tikkie gestuurd om alsnog het ledengeld te kunnen innen.

Overige inkomsten
Begroot: € 0,-
Ontvangen: € 126,17

Een aantal overige inkomsten, voornamelijk van de stukjes verkocht barblad.

Geld dat is teruggeboekt van een factuur,
maar is voor de rest geen info over

€ 30,95

Stukjes bar die zijn verkocht € 446,31

Reservering voor kosten om de stukjes bar
te zagen en te verpakken

- € 351,09

Bedrijvendag
Begroot: € 0,-
Ontvangen: - € 1100,-

Er is geen bedrijvendag geweest afgelopen jaar. Wel zijn er een aantal facturen
weggeboekt, waardoor er een negatief bedrag van €1100,- is ontstaan.

Teveel Betaald voor een bedrijvendag is nu
weggeboekt

€ 60,-

Factuur weggeboekt, was naar een bedrijf 2
keer een factuur gestuurd over dezelfde
bedrijvendag

- € 600,-

Factuur weggeboekt, bedrijf is nooit op de
bedrijvendag geweest

- € 560,-

Sponsoring
Begroot: € 2500,-
Ontvangen € 2500,-

Jaarlijkse sponsoring Inbev. Dit is de enige sponsoring die we dit jaar hebben ontvangen.
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SOP Kosten
Afschrijving
Begroot: € 4000,-
Gekost: € 3459,22

Afgelopen jaar is er een nieuwe bar gebouwd in de SooS. De kosten hiervan zijn op
afschrijvingen gezet. Aan het begin van het jaar was nog niet bekend hoeveel deze ging
kosten en er een inschatting gemaakt, deze is dus lager uitgevallen.
De totale kosten voor het bouwen van de nieuwe bar waren € 12.420,35 en deze worden
verdeeld over 5 jaar afgeschreven. Verder bestaat de afschrijving uit een koffiezetapparaat
en een kassa.

Bedrag Hoeveel jaar na dit jaar nog
te gaan

Bar € 2.848,07 4 jaar

Koffie apparaat € 331,15 1 jaar

Kassa € 644,- 3 jaar

Bankkosten
Begroot: € 600,-
Gekost: € 534,86

Bankkosten van de SOP, SooS en RvC rekeningen.

Bestuurskosten
Begroot: € 3000,-
Gekost: € 2302,71

Er zijn een aantal dingen aan bestuurskosten uitgegeven. Het overgrote deel hiervan is de
bestuursvergoeding die het bestuur heeft ontvangen. Ook is er nog een AKB-dag geweest,
in plaats van het normale AKB-weekend, en zijn er shirts voor het bestuur besteld.
De WBTR is een nieuwe wet; de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen. Hier moet elke
vereniging en stichting aan voldoen. De kosten hiervan zijn ook op bestuurskosten geplaatst.

AKB dag € 78,64

AKB shirt en bestuurshemd € 44,07

Bestuursvergoeding € 2.060,-

WBTR € 120,-
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Kantoorartikelen & papier
Begroot: € 150,-
Gekost: € 83,91

Er zijn een aantal dingen gekocht voor in het kantoor, zoals mappen en kasboeken voor de
boekhouding, een nieuwe switch omdat de oude het niet meer deed en vissenvoer.

Vissenvoer € 10,87

Kasboeken en Ordners € 25,97

Switch voor het kantoor € 47,07

Kassa verschillen
Begroot: € 0,-
Gekost: - € 0,10

Bij het tellen van de SOP kassa bleek een verschil van €0,10 te zijn.

Kosten shirts
Begroot: € 250,-
Gekost: € 0,-

Er waren shirts begroot voor als er mogelijk weer evenementen of borrels plaats konden
vinden. Echter is dit niet het geval geweest en is er dus ook niets uitgegeven hiervoor.
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Materiaal
Begroot: € 1500,-
Gekost: € 1722,61

Op materiaal is meer uitgegeven dan er aan het begin van het jaar begroot is.

Harde schijven NAS € 922,29

Verlenging VPS € 215,89

Ledensysteem Banster € 300,-

Verlening websites € 99,90

Online boekhoudprogramma € 184,53

Overige Kosten
Begroot: € 0,-
Gekost: € 2007,22

Op overige kosten zijn een hoop oude facturen gezet die niet meer inbaar waren. Dit wordt
nu gezien als verlies, maar het is meer geld wat ooit als inkomsten is gerekend maar
waarvan nu is besloten dat we het nooit meer gaan krijgen.
Ook zijn er nog wat overige dingen als plastic tasjes en onbekende betalingen op geboekt.
De boete van de belastingdienst hebben wij gehad omdat de belastingaangifte van KW4
2016 niet juist is gedaan. Dit is gecorrigeerd, maar hier hebben wij €3,- voor moeten betalen.

Plastic tasje € 0,50

Onbekende terugbetaling weggeboekt - € 30,25

Boete belastingdienst over aangifte KW 4
2016

€ 3,-

Bedragen van Z bonnen op nul zetten - € 11,61

Wegboeken oude SOP facturen naar
bedrijven

€ 2.045,58
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Reiskosten
Begroot: € 0,-
Gekost: € 38,-

Dit jaar is 1 keer geld uitgegeven aan reiskosten voor het halen van speciaalbier in België.

Reiskosten speciaal bier halen € 38,-

Relatiegeschenken
Begroot: € 600,-
Gekost: € 536,38

Dit jaar is er geld uitgegeven aan de NOVArassing en deze is via de post verstuurd aan de
aanwezigen bij de Jaarvergadering. Tevens is er een bedankje aan de quizmasters van de
OSBS’en geven.

Novarassing en verzending € 510,35

Kado voor de Quizmasters OSBS € 26,03

Telefoon
Begroot: € 800,-
Gekost: € 0,-

Dit jaar is er geen factuur gestuurd van de telefoonkosten van NOVA.

Vergunningen en KvK
Begroot: € 100,-
Gekost: € 0,-

Wijzigingen bij de KvK voor bestuurswissels zijn tegenwoordig gratis.

Verzekering
Begroot: € 1500,-
Gekost: € 2045,52

De kosten van de verzekeringen zijn hoger uitgevallen afgelopen jaar. Dit omdat de
verzekeringen duurder zijn geworden. Tip voor het volgende bestuur is om dit bedrag van te
voren hoger in te begroten.

Bestuursaansprakelijkheidsverzekering € 302,50

Rest van de verzekeringen € 1743,02
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Kosten Evenementen
NIAS
Begroot: € 0,-
Gekost: - € 42,24

Er is geen NIAS geweest dit jaar. Afgelopen jaren waren er wel enkele bonnen op de NIAS
gezet die daar niet thuis hoorden, deze zijn afgeboekt.

Bonnen wegboeken afgelopen jaren welke
niet in de boekhouding thuis horen

- € 42,24

Owee
Begroot: € 80,-
Gekost: € 482,12

Dit jaar hebben 1 dag op de infomarkt gestaan, de rest van de Owee was digitaal.
Ook zijn er voor de leden die online activiteiten hebben georganiseerd tijdens de OWee
pizza besteld.

Spullen infomarkt € 22,75

Infomarkt € 320,-

Missende bonnen Pizza’s Owee € 139,37

Kleine Evenementen
Begroot: € 1000,-
Gekost: € 1543,81

Er zijn dit jaar geen fysieke evenementen geweest. Wel waren er online evenementen.
Dit jaar zijn er 5 Online Speciaal Bieren SooSen, 1 Online NOVAjaarnach, 1 Online
Wiskyproeverij, 1 online Cocktail workshop, 1 Online Escape room, 1 Online BingoSooS, 1
NOVA EK poule en 1 Online spelletjes avond georganiseerd.
Deze kosten zijn iets hoger uitgevallen dan begroot. Dit komt vooral omdat we pas in de loop
van het jaar ontdekte wat de mogelijkheden van online evenementen waren. Doordat we het
toch belangrijk vonden om dit te organiseren voor de leden is er op een gegeven moment
besloten dat er hier wel meer geld voor uitgeven mocht worden dan origineel was begroot.

8



Promo NOVA Algemeen
Begroot: € 1800,-
Gekost: € 1800,-

Deze post bevat het geld wat op de passen van de nieuwe leden is gestort het jaar hiervoor.
Dit is toen alleen niet goed verwerkt in de boekhouding, dus zijn de kosten hiervoor op dit
jaar gekomen.

Ledenavonden
Begroot: € 0,-
Gekost: € 586,56

Dit jaar is voor de commissies die evenementen of personen die op welke andere manier
hebben geholpen een commissie bedankt uitje georganiseerd. Tevens is er om personen te
vinden voor de commissies aankomend jaar een NOVA interesse borrel georganiseerd.

Commissie bedankt uitje € 479,42

NOVA interesse borrel € 107,14
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SooS Inkomsten
Winst verkopen
Begroot: - € 1400,-
Ontvangen: - € 1606,50

De SooS en dus ook de bar zijn een jaar dicht geweest. Er is dus geen winst gemaakt op de
verkopen, omdat er geen verkopen zijn geweest. Wel was er nog voorraad, waar een deel
van over datum is gegaan. Deze voorraad hebben we dus weg kunnen gooien en zodoende
is daar verlies op gemaakt.

Overige inkomsten € 0,-

Winst flipperkasten e.d. € 0,-

Winst verkopen bier - € 1454,20

Winst verkopen fris - € 33,10

Winst verkopen keuken - € 276,42

Winst verkopen wijn € 22,29

Winst verkopen overig - € 30,42

Winst verkopen Bargerei € 165,35

SooS Kosten
Bankkosten
Begroot: € 0,-
Gekost: € 0,-

SOP betaald de bankkosten van SooS.

Buma + kn DJ
Begroot: € 750,-
Gekost: - €  270,48

We hebben geld terug gehad van Buma Sena omdat we gesloten waren door corona vorig
jaar al. Vervolgens zijn er ook voor dit jaar geen kosten gerekend waardoor we hier op een
inkomst uitkomen.

Teruggaaf BUMA - €185,29

Teruggaaf SENA - €85,19
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Eigen verbruik
Begroot: € 2500,-
Gekost: € 591,46

Voordat de nieuwe bar is gebouwd is er een avond geweest waarop er een definitief plan
voor de nieuwe bar is gemaakt, hier is wat chips en bier voor gekocht.
Er is voor de klussers lunch, avondeten en drinken betaald vanuit de vereniging als
bedankje voor hun inzet tijdens het bouwen van de nieuwe bar.
Er is een keer een drankje gekocht voor iemand die een stuk had gereden.
Er stond een verkeerde bon ingeboekt op eigen verbruik.
Bij de eerste kassatelling is er via de kassa ook nog eigen verbruik aangeslagen.

Avondeten, lunch en drinken klussers €590,23

Bespreken nieuwe bar plan chips en bier €20,09

Drankje als bedankje €1,35

Verkeerd ingeboekte bon - €23,02

Eigen verbruik van de eerste kassatelling €2,81

Koffie en Limo
Begroot: € 500,-
Gekost: € 174,95

Koffie en limonade wat gedronken is door de leden die aan het klussen waren in de SooS
gedurende het jaar.

Koffie €98,49

Limonade €76,46

Kassaverschillen
Begroot: € 0,-
Gekost: € 0,-

Door de sluiting in verband met Corona is de bar een jaar dicht geweest en zijn er ook geen
kassaverschillen geweest omdat er verder niets met de kassa is gebeurd.
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Kluis-verschil
Begroot: € 40,-
Gekost: € 39,60

Er bleek bij de eerste kluistelling een verschil te zijn van precies -€40,-. Vervolgens is er door
het jaar heen nog een verschil van +€0,40 te zijn. Zodoende het kluisverschil van €39,60.

Schoonmaak-keuken kosten
Begroot: €500
Gekost: €258,69

Kosten voor het schoonmaken van de SooS en de keuken.

Techniekcom
Begroot: € 0,-
Gekost: € 0,-

Er zijn geen losse spullen voor techniek gekocht. Alle techniek die is gekocht was voor de
nieuwe bar en is dus daarop gegaan.

SooSmateriaal
Begroot: € 1000,-
Gekost: € 765,24

SooSmateriaalkosten en BHVenEHBO kosten.
Er zijn een aantal dingen gehuurd voor het kopen van de spullen voor de nieuwe bar en het
afvoeren van de oude bar.
Er zijn ook wat kleine dingen gekocht zoals een deurbel voor als de deur van de SooS dicht
was, en zelftesten voor de klussers in de SooS. De EHBO koffers zijn weer aangevuld.
Daarnaast zijn er weer BHV cursussen gedaan door het bestuur en leden.

Huur voor hornbachbusje €25,-

Huur voor afvoer barmateriaal €90,08

Deurbel €16,52

Batterijen deurbel €2,47

Tape €14,53

Corona zelftesten €17,34

Batterij voor AED €6,13

BHV cursussen (1x basis en 1x herhaling) €420,-

EHBOspullen voor koffers €173,17
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Muziek systeem kosten
Begroot: € 1100,-
Gekost: € 1079,-

De kosten voor ons muzieksysteem.

DDJ service contract, software en music
update kosten

€1079,-

Kassa- en pinapparaatkosten
Begroot: €850,-
Gekost: €664,79

Kosten voor het kassasysteem en het pinapparaat.

Overige kosten
Begroot: € 0,-
Gekost: € 755,51

Er zijn een aantal oude facturen weggeboekt waar heel vaak van geprobeerd is deze te
innen de afgelopen jaren, maar dit niet gelukt is. Daardoor is er besloten deze weg te
boeken.

Wegboeken oude facturen SooS €755,51

Tapservice
Begroot: € 450,-
Gekost: € 0,-

Er is geen tapwacht langs geweest wegens de sluiting door Corona, dus hier zijn ook geen
kosten voor gemaakt.

Open en sluitkosten
Begroot: € 2000,-
Gekost: - € 255,90

Er was een factuur die dubbel ingeboekt was van het jaar ervoor, dus die moest er
uitgehaald worden. Hierdoor is er een positief saldo van €255,90 ontstaan.
Voor mogelijke sluitkosten die er dit jaar zijn gemaakt is nog geen factuur van ontvangen.
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Openstaande Crediteuren

Dit zijn de openstaande crediteuren op de dag van de sluiting van de boekhouding.
De bovenste drie zijn facturen uit de oude boekhouding. Deze bonnen zijn in onze
boekhouding terecht gekomen, maar wij hebben ze niet betaald. Het is onduidelijk wie ze
voorgeschoten heeft.
De onderste twee Nova Leden facturen zijn in het nieuwe boekjaar overgemaakt aan de
desbetreffende leden.

Crediteurnaam Fact. Cred.schuld

Makro
Zelfbedieningsgroothandel

I4315F -131,02

MKB ongespecificeerd I4294F -1250,54

MKB ongespecificeerd I4314F -12,41

NOVAlid I286F -26,23

NOVAlid I287F -55,76

Totaal crediteuren: -1475,96
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Openstaande Debiteuren
Dit zijn de openstaande debiteuren op de dag van de sluiting van de boekhouding.
De openstaande facturen met een negatief bedrag zijn creditfacturen, hiervan moeten wij
geld overmaken naar een andere partij. Deze bedragen zijn nog niet overgemaakt door
bijvoorbeeld missende gegevens zoals een juist rekeningnummer.
Er staan ook nog 2 facturen open van een lid die aan ons betaald moesten worden, deze
facturen zijn inmiddels betaald.

Debiteurnaam Fact. Debiteuren

NOVA lid 2012701 -487,7

NOVA lid 20120799 414,26

NOVA lid 20120846 45,5

NOVA lid 201210 -515

Totaal
debiteuren:

-542,94
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Conclusie
Van te voren was er al begroot dat we dit jaar verlies zouden gaan maken, dit is dan ook
gebeurd. Achteraf gezien zijn er minder inkomsten geweest dan van te voren begroot, maar
er zijn ook minder kosten geweest dan oorspronkelijk gedacht.
Het was een lastig in te schatten jaar, en naarmate het jaar vorderde kregen we pas een
beetje een idee wat er aan online evenementen alsnog georganiseerd kon worden. Wij
vonden het erg belangrijk dat dit ook gedaan werd, dus er is toen besloten dat hier wel wat
meer geld voor uitgegeven kon worden. Zo konden er voor de leden alsnog een aantal
online evenementen georganiseerd worden.
Op bepaalde vaste lasten hebben we geprobeerd zoveel mogelijk te bezuinigen, of zelfs
geld terug te vragen zoals in het geval van Buma Sena. Dit neemt echter niet weg dat wij
ook onze vaste lasten hebben, dus verlies maken was onmogelijk te vermijden.
Al met al is het verlies dat we gemaakt hebben iets kleiner uitgevallen dan begroot, maar wel
redelijk naar verwachting.
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Eindejaars berekening

SOP inkomsten Begroot Einde jaar

Contributie leden 10000,00 9050,00

Overige inkomsten 0,00 126,17

Rente 0,00 0,00

Bedrijvendag 0,00 -1100,00

Sponsoring 2500,00 2500,00

Totaal inkomsten 12500,00 10576,17

SOP kosten Begroot Einde jaar

Afschrijving 4000,00 3459,22

Bankkosten 600,00 534,86

Bestuurskosten 3000,00 2302,71

Kantoorartikelen & papier 150,00 83,91

Kassa verschillen 0,00 -0,10

Kosten Mediacom 0,00 0,00

Kosten NOVAband 0,00 0,00

Kosten shirts 250,00 0,00

Ledenpasjes 0,00 0,00

Materiaal 1500,00 1722,61

Overige kosten 0,00 2007,22

Porto 0,00 0,00

Reiskosten 0,00 38,00

Relatiegeschenken 600,00 536,38

Reprokosten 0,00 0,00
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Telefoon 800,00 0,00

Vergunningen & KvK 100,00 0,00

Verzekering 1500,00 2045,52

Totaal Kosten 12500,00 12730,33

SooS inkomsten Begroot Einde jaar

Overige inkomsten 0,00 0,00

Winst flipperkasten e.d. 0,00 0,00

Winst verkopen -1400,00 -1606,50

Winst verkopen bier -1454,20

Winst verkopen fris -33,10

Winst verkopen keuken -276,42

Winst verkopen wijn 22,29

Winst verkopen overige -30,42

Winst verkopen Bargerei 165,35

Totaal inkomsten -1400,00 -1606,50

SooS kosten Begroot Einde jaar

Bankkosten 0,00 0,00

Buma + kn DJ 750,00 -270,48

Eigen verbruik 2500,00 591,46

Koffie en Limo 500,00 174,95

Kassa-verschillen 0,00 0,00

Kluis-verschillen 40,00 39,60

Schoonmaak+keuken 500,00 258,69

Techniekcom 0,00 0,00

18



SooSmateriaal 1000,00 765,24

Muziek systeem kosten 1100,00 1079,00

Kassa+Pinapparaat 850,00 664,79

Overige kosten 0,00 755,51

Tapservice 450,00 0,00

Open en Sluitkosten 2000,00 -255,90

Totaal kosten 7690,00 3802,86

Kosten Evenementen Begroot Einde jaar

NIAS 0,00 -42,24

Owee 80,00 482,12

Eerste Maand 0,00 0,00

Eerstejaarsweekend 0,00 0,00

Kerst 0,00 0,00

WISPO 0,00 0,00

NOVA-weekend 0,00 0,00

Zeilweekend 0,00 0,00

Survivalweekend 0,00 0,00

B.B.Q. & Open podium 0,00 0,00

Cabaret 0,00 0,00

Kleine Evenementen 1000,00 1543,81

Kwartaalfeesten 0,00 0,00

Promo NOVA Algemeen 1800,00 1800,00

Ledenavonden 0,00 586,56

Sport 0,00 0,00

Lustrum 0,00 0,00
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Totale kosten evenem. 2880,00 4370,25

Totaal SOP 0,00 -2154,16

Totaal SooS -9090,00 -5409,36

Totaal Evenementen -2880,00 -4370,25

Totaal -11970,00 -11933,77
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Balans
Balans

300 InventarisEnApparatuur 2263,17

310 InventarisEnApparatuurNieuweSooS € 12.936,28

3000 BierVoorraad € 115,84

3100 FrisVoorraad € 31,58

3200 KeukenVoorraad € 25,75

3220 KeukenVoorraadHoog € 22,20

3400 OverigeDrankVoorraadHoog € 190,25

3450 WijnVoorraad € 134,29

3500 Emballage € 3.286,40

1200 Debiteuren € 542,94-

1205 Debiteuren oud € 0,00

1100 AbnAmroSOP € 3.640,27

1120 AbnAmroSooS € 4.031,78

1130 RvCrekeningAbn € 62.600,90

1140 SpaarRekeningAbn € 14.533,36

1000 Kas € 1.108,15

1190 Kruisposten € 31,57

1194 TafelsKruisposten € 3.831,46-

500 Kapitaal € 113.522,45-

1911 ReseveringLedenAvonden € 1.500,00-

1945 ReserveringLustrum € 1.762,18-

1950 OweeNieuweBoekhouding € 159,63-

1955 ReserveringNieuweBoekhouding € 351,09-

1995 FacebookTegoed € 99,49

1600 Crediteuren € 1.475,96-
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1605 Crediteuren oud € 0,00

1560 Omzetbelasting betaald € 6.160,66

<< Verlies >> € 11.933,77
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Resultaten
Resultatenrekening

5010 Contributie € 9.050,00

5020 OverigeInkomsten € 126,17

5040 Sponsering € 2.500,00

5050 BedrijvenDag € 1.100,00-

8001 BierKassa € 5,95

8002 PulKassa € 3,97

8005 BierInkoopKassa € 0,79

8006 FrisKassa € 9,54

8010 FrisInkoopKassa € 1,70

8013 OverigeDrank1 21% Kassa € 3,14

8016 PortieSnacksKassa € 1,19

8018 LosseSnackKassa € 1,38

8100 FactuurBier € 230,70

8140 FactuurOVerigeDrank € 63,99

4001 I1Bar € 2,81-

4002 I2KoffieEnLimo € 174,95-

4003 I3AlgemeenLaag € 551,61-

4004 I4AlgemeenHoog € 37,04-

4050 BarGereiEnVerwerkingsKosten € 165,35

4100 SooSmateriaalKosten € 165,94-

4120 SchoonmaakKeukenKosten € 258,69-

4140 BumaSenaKosten € 270,48

4160 KassaKosten € 664,79-

4170 Open&SluitKosten € 255,90

4200 DDJkosten € 1.079,00-
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4210 BHVenEHBOKosten € 599,30-

4290 Biervoorraadafname € 1.695,61-

4300 FrisVoorraadAfname € 44,34-

4400 KeukenVoorraadAfnameLaag € 195,85-

4500 KeukenVoorraadafnameHoog € 83,14-

4600 OverigeDrankVoorraadAfname € 97,55-

4650 WijnVoorraadAfname € 22,29

4700 Overige Kosten SooS € 755,53-

4791 Kluisverschil € 39,60-

7920 Prijsverschillen inkoop € 0,02

6010 Afschrijving € 3.459,22-

6020 BankKosten € 534,86-

6030 BestuursKosten € 2.302,71-

6040 KantoorattikelenEnPapier € 83,91-

6050 KassaVerschillen € 0,10

6090 MateriaalEnLicentiesKosten € 1.722,61-

6100 OverigeKosten SOP € 2.007,22-

6120 Reiskosten € 38,00-

6130 RelatieGeschenkenKosten € 536,38-

6160 VerzekeringKosten € 2.045,52-

7010 NIAS € 42,24

7090 KleinEvenemten € 1.406,95-

7110 LedenAvonden € 586,56-

7120 PromoNOVA € 1.800,00-

7150 Owee € 482,12-

7180 Sport € 136,86-

<< Verlies >> € 11.933,77
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