
2021 2020

ACTIVA

Te ontvangen contributies en bijdragen 2.066,94 1.986,94

Vooruitbetaalde kosten 392,62 * 391,23

ING rekeningen 28.343,24 28.203,13

30.802,80 30.581,30

PASSIVA

Algemene reserve 25.584,24 24.387,62

Reserve VAR-Michielsprijs (uitkering in 2021) 500,00 2.000,00

Reserve VAR-Scheltemaprijs (uitkering in 2023) 2.250,00 1.500,00

Reserve VAR-Scriptieprijs (prijs 2019+2020 uitbetaald in januari 2021) 500,00 1.000,00

Te betalen kosten 1.575,21 1.276,01

Crediteuren 393,35 * 417,67

30.802,80 30.581,30

Toelichting op de balans 2021 2020

Te ontvangen contributies en bijdragen

Saldilijst nog te ontvangen 2.066,94 1.986,94

Af: voorziening oninbaar -1.986,94 -1.986,94

80,00 0,00

Algemene reserve

Saldo per 1 januari 24.387,62 15.249,43

Exploitatiesaldo 1.196,62 9.138,19

25.584,24 24.387,62

Te betalen kosten

Administratiekosten 311,27 * 0,00

Kosten pleitwedstrijd 1.250,00 ** 1.250,00

Bankrente en -kosten 13,94 *** 11,01

1.575,21 1.261,01

Toelichting Activa

Toelichting op "te ontvangen contributies en bijdragen":

Er staat aan het einde van het jaar nog € 80 open aan contributies over 2021 die in 2022 ontvangen zijn

De voorziening op de balans is als verlies meegenomen in 2020

Toelichting op "vooruitbetaalde kosten":

Dit betreft de jaarkosten voor het Conscribo abonnement. (boekhoudprogramma dat gekoppeld 

is aan de ledenadministratie) en rekening Antagonist, Hosting domeinnaam VAR

*Het verschil van € 0,70 in het bedrag genoemd bij crediteuren t.o.v. genoemde bedrag bij vooruitbetaalde kosten betreft een betalingsverschil

Toelichting te betalen kosten:

* Kosten administratiekantoor over december (factuur ontvangen in januari 2022)

** Dit betreft een reservering voor de kostenvergoeding Universiteit over 2018 waar tot op heden nog geen factuur voor ontvangen is

*** bankkosten over december die in januari 2022 afgeschreven zijn

Toelichting crediteuren:

De facturen van Antagonist en Conscribo

*Het verschil van € 0,70 in het bedrag genoemd bij crediteuren t.o.v. genoemde bedrag bij vooruitbetaalde kosten betreft een betalingsverschil

VAR - VERENIGING VOOR BESTUURSRECHT

Balans per 31 december 2021 in euro



Exploitatie Begroting Exploitatie

2021 2021 2020

BATEN

Contributie en donaties 52.815,00 55.500,00 51.940,00

Inschrijfgelden studiebijeenkomsten 75,00 B* 5.500,00 0,00

Lunchopbrengsten ALV 1.500,00 2.500,00 0,00

Inschrijfgelden Jonge VAR 0,00 1.200,00 75,00

Exploitatietekort 0,00 0,00 0,00

54.390,00 64.700,00 52.015,00

LASTEN

Algemene vergadering 18.428,82 * 14.000,00 9.876,96

Studiebijeenkomsten 0,00 ** 2.500,00 0,00

Jonge VAR 2.983,00 ** 7.500,00 0,00

Pleitwedstrijd 0,00 ** 1.250,00 500,00

Scriptieprijs 500,00 500,00 500,00

Preadvies en verslag ALV 22.468,80 *** 14.500,00 19.985,11

Administratiekosten 7.228,22 10.000,00 9.862,12

Bestuurskosten 0,00 300,00 0,00

Bankrente en -kosten 453,41 500,00 387,14

VAR-Michielsprijs 500,00 500,00 500,00

VAR-Scheltemaprijs 750,00 750,00 750,00

Website/internet ondersteuning 290,40 **** 2.500,00 0,00

Abonnementen (website + automatisering) 391,23 600,00 391,23

Overige kosten 274,50 ***** 150,00 124,25

Batig saldo 121,62 9.150,00 9.138,19

54.390,00 64.700,00 52.015,00

Toelichting bij de exploitatierekening

Het aantal leden blijft stabiel rond de 1500 (februari 2022, 1450 leden, 50 studenten en 2 vrijgestelde leden) 

De baten zijn lager dan begroot i.v.m. het gratis aanbieden van digitale bijeenkomsten i.p.v. betaalde bijeenkomsten op locatie

Dit door het voortduren van de Covid pandemie

B* Een niet-lid heeft betaald voor deelname aan de vergadering

* De kosten van de algemene vergadering zijn fors hoger door de benodigde faciliteiten i.v.m. aanbieden hybride vergadering

** Er zijn geen bijeenkomsten op locatie geweest dus zijn er ook geen kosten voor zaalhuur en lunches gemaakt; de kosten zijn voor het drukken van boekje 19,

ook is de pleitwedstrijd in aangepaste vorm geweest en heeft hiervoor geen uitkering plaatgevonden

*** Er is een extra boekje (Europeanisering)  gedrukt en apart verzonden; en meer leden stelden een fysiek boekje op prijs dan verwacht waardoor deze kosten hoger zijn dan begroot

**** De verdere ontwikkelingen t.a.v. website en digitale betaling van bijeenkomsten en verzenden nieuwsbrieven is verschoven naar 2022

***** In de overige kosten zitten een aantal cadeaubonnen die gebruikt zijn als bedankje voor ondersteuning bij de digitale bijeenkomsten

Tevens is hier een betalingsverschil van € 0,50 op geboekt

VAR - VERENIGING VOOR BESTUURSRECHT

Exploitatierekening 2021 in euro



Exploitatie Begroting Begroting

2021 2022 2023

BATEN

Contributie en donaties 52.815,00 53.500,00 62.875,00

Inschrijfgelden studiebijeenkomsten 75,00 6.000,00 3.000,00

Lunchopbrengsten ALV 1.500,00 2.500,00 2.500,00

Inschrijfgelden Jonge VAR 0,00 1.200,00 1.200,00

Overige opbrengsten 0,00 0,00 0,00

Exploitatietekort 0,00

54.390,00 63.200,00 69.575,00

LASTEN

Algemene vergadering 18.428,82 14.500,00 18.000,00

Studiebijeenkomsten 0,00 2.500,00 1.250,00

Jonge VAR 2.983,00 7.500,00 4.000,00

Pleitwedstrijd 0,00 1.250,00 1.250,00

Scriptieprijs 500,00 500,00 500,00

Preadvies en verslag ALV 22.468,80 20.000,00 20.000,00

Administratiekosten 7.228,22 10.500,00 10.500,00

Bestuurskosten 0,00 300,00 300,00

Bankrente en -kosten 453,41 500,00 500,00

VAR-Michielsprijs 500,00 500,00 500,00

VAR-Scheltemaprijs 750,00 750,00 750,00

Website/internet ondersteuning 290,40 2.500,00 500,00

Abonnementen 391,23 600,00 600,00

Overige kosten 274,50 150,00 150,00

Batig saldo 121,62 1.150,00 9.025,00

54.390,00 63.200,00 67.825,00

Toelichting begroting 2023:

De opbrengsten bij contributies en donaties zijn berekend o.b.v. 1450 betalende leden en 50 studenten

De contributie is in 2022 verhoogd naar € 42,50 per lid en de studentenbijdrage is gelijk gebleven t.w. € 25 pp

De opbrengsten  inschrijfgelden studiebijeenkomsten zijn gehalveerd omdat een deel van de bijeenkomsten online zullen plaatsvinden

Hierdoor zijn in de begroting ook minder kosten opgenomen dan voorgaande jaren

De kosten voor de Algemene vergadering zijn op hetzelfde niveau begroot als de werkelijke kosten in 2021 en de te verwachten kosten in 2022

De kosten zijn gebaseerd op de huidige prijzen en opzet van de vergadering

De kosten voor de pre-adviezen en verslag ALV zijn op hetzelfde niveau begroot i.v.m de te verwachten hogere prijzen voor het

drukken van de fysieke boekjes en inflatie.

Toelichting op de begroting 2022; hier zijn de volgende afwijkingen te verwachten:

Contributie in 2022 is verhoogd naar € 42,50 maar deze verhoging zit nog niet in de begroting van 2022

De lunchopbrengsten ALV zullen waarschijnlijk veel lager zijn dan begroot omdat er is gekozen voor het blijven aanbieden

van gratis online studiebijeenkomsten i.p.v. betaalde bijeenkomsten op locatie.

De kosten voor de VAR jaarvergadering 2022 zullen hoger uitvallen dan begroot omdat is gekozen voor een aangepaste opzet met extra zalen en daarmee extra huurkosten

Ook is er een student-assistent door het bestuur aangesteld ter ondersteuning van een VAR-commissie; de kosten hiervoor zullen ca € 10.000 bedragen

Tevens is in de begroting geen rekening gehouden met de publicatie van de bevindingen van die VAR-commissie

Bovengenoemde extra kosten worden niet gedekt door de contributieverhoging die ook niet was meegenomen in de goedgekeurde begroting over 2022

Website / internetondersteuning: de website van de VAR zal verder geproffesionaliseerd worden en gekoppeld worden

aan de ledenadministratie. Ook is het de bedoeling de Nieuwsbrieven via hetzelfde systeem te versturen.

Er zal in 2022 een exploitatietekort zijn die ten laste komt van de reserves.

VAR - VERENIGING VOOR BESTUURSRECHT

Begroting voor het jaar 2022 en 2023 in euro


