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Vereniging Wadvaarders 
Financiële situatie 2022 

 

 
 

 
 30-11-2022  30-11-2021 

 

Op korte termijn beschikbaar 

Liquide middelen 94.357 77.561 

Vorderingen en overlopende activa 5.047 724 

Kortlopende schulden en overlopende passiva  (2.244)  (2.418) 

Werkkapitaal  97.160  75.867 

 
Deze financiering vond plaats met: 

Eigen vermogen 76.160 68.867 

Voorzieningen  21.000  7.000 

 97.160  75.867 
 

Het werkkapitaal is gedurende de periode 01-12-2021 t/m 30-11-2022 gestegen met € 21.293 ten opzichte van de 

periode 01-12-2020 t/m 30-11-2021, hetgeen als volgt nader kan worden gespecificeerd: 
 

01-12-2021 t/m 30-11-2022 

Afname kortlopende schulden en overlopende passiva 174 

Toename vorderingen en overlopende activa 4.323 

Toename liquide middelen  16.796 

 21.293 

 
De liquide middelen zijn gedurende de periode 01-12-2021 t/m 30-11-2022 toegenomen met € 16.796 ten 

opzichte van 30-11-2021.   
 

 
Toelichting 
 
De cijfers zijn ontleend aan de door administratiekantoor Kuipers opgemaakte jaarrekening over 2022. Op verzoek 
is deze ter inzage. 
Een samenvatting vindt u in het document ”Overzicht begroting en realisatie” op de site. 
 
Financiële positie 
 
De financiële positie van de Vereniging is het afgelopen boekjaar verder verbeterd. 
Het resultaat is positief en het eigen vermogen is ruim voldoende om de continuïteit van de Vereniging te 
waarborgen. 
De relatief hoge post vorderingen is het gevolg van een misverstand waardoor de facturatie van de contributie aan 
leden, die geen incassomachtiging hebben afgegeven, is achtergebleven. Dit is inmiddels, maar na balansdatum, 
hersteld. 
 
Baten en lasten 
 
Verdere groei van het ledenaantal, van 2034 naar 2189, zorgt voor hogere baten van circa € 6000. 
  
De meeste lasten zijn vrijwel gelijk aan die van voorafgaand jaar. Enkele kostenposten zijn enigszins gestegen, 
door zowel volume- als prijsstijging. Een rol speelt daarbij dat in voorafgaande jaren corona een rem zette op 
activiteiten en daarmee ook de kosten ervan toen lager waren, zoals de bestuurskosten, kosten werkgroepen, 
kosten trilateraal overleg. Daarentegen is de post “verkoopkosten” circa € 7000 lager: in 2021 deden we alle leden 
een nieuwe vlag cadeau. 
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Deze positieve ontwikkeling, die overigens heel wel tijdelijk kan blijken te zijn, geeft ons de ruimte om een 
Actiefonds in te stellen. Dat fonds is bedoeld om actief ondersteuning te bieden bij het realiseren van de Bakens. 
Dat kan gaan om kosten van initiatieven, externe ondersteuning daarbij, onderzoeken, (juridische) procedures en 
dergelijke.  
Het bestuur presenteert op korte termijn een plan voor de inzet van deze middelen. 
Wij bestemmen in 2022 een bedrag € 10.000 hiervoor en nemen eenzelfde bedrag hiervoor op in de begroting 
2023. 
 
Begroting 2023 
 
De begroting 2023 is, naast de dotatie aan het Actiefonds, technisch aangepast op verwachte prijs- en 
volumestijgingen: hoger ledental, hogere portotarieven en andere uitingen van de opgelopen inflatie. 
De post “werkgroepen” is opgehoogd, mede met het oog op de instelling van een werkgroep gericht op de 
toekomst van de vereniging. 
De begroting 2023 is sluitend. 
 
04 januari 2023 
Peter Doting 
Penningmeester 
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