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1 Enkelvoudige balans per 31 december 2020 

 (na verwerking resultaat) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

31-dec 31-dec

Activa 2020 2019

€ €

Vorderingen 789        1.007    

Liquide middelen 40.519 33.544 

Totaal activa 41.308 34.551 

31-dec 31-dec

Passiva 2020 2019

€ €

Verenigingsvermogen 39.049 26.869

Kortlopende schulden 2.259    7.682    

Totaal passiva 41.308 34.551 
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2 Staat van baten en lasten over 2020 
 

 
 
 
 

  

BG 2021 BG 2020 2020 2019

€ € € €

Baten

Contributie 23.500 23.200 22.905 23.850

Overige baten 2.900 4.000 2.311 4.271

Totaal baten 26.400 27.200 25.216 28.121

Lasten

Tijdschrift -12.900 -12.300 -10.946 -11.455

Landelijke dag -1.900 -3.800 0 -2.972

Activiteiten -17.100 -6.500 403 -3.261

Organisatiekosten -5.600 -4.600 -2.493 -3.837

Totaal lasten -37.500 -27.200 -13.036 -21.525

Resultaat -11.100 0 12.180 6.596
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3 Grondslagen 
 
Algemene grondslagen 
Grondslag voor de waardering van activa en passiva vormen historische kosten. Baten en 
lasten worden toegerekend aan het jaar waarop deze betrekking hebben.  
 
Over haar activiteiten is ViltKontaktGroep geen BTW of VPB verschuldigd.  
 
Begroting 
In de staat van baten en lasten is de begroting 2020 opgenomen. Deze begroting (hierna BG) 
is goedgekeurd in de algemene ledenvergadering van 5 oktober 2019.  
 
Gevolgen van Covid-19 
In 2020 is het Covid-19 virus in Nederland uitgebroken. De overheid heeft vergaande 
maatregelen getroffen om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. Deze 
maatregelen hebben grote gevolgen voor de samenleving en de economie. Het effect van 
Covid-19 is dat veel geplande activiteiten van de vereniging geen doorgang konden vinden, 
het gevolg is een overschot in 2020. De VKG heeft ruim voldoende middelen om aan 
verplichtingen te voldoen. Daarnaast bestaan er geen financieringslasten.  
 
Voor het inzicht is de begroting 2021 bijgevoegd waaruit naar voren komt dat het overschot 
uit 2020 zal worden aangewend voor doorgeschoven activiteiten uit 2020 en het 30-jarig 
jubileum van de ViltKontaktGroep.  
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4 Toelichting balans  
(na verwerking resultaatbestemming) 
 
Vorderingen 
De vorderingen hebben betrekking op te ontvangen bedragen met betrekking tot 
advertentie inkomsten in het tijdschrift Vilt en vooruitbetaalde kosten voor het volgende 
jaar. 
 
Liquide middelen 
Liquide middelen betreft het banktegoed van de vereniging. Het saldo staat ter vrije 
beschikking van de vereniging. Door het opschorten van de activiteiten is het banksaldo 
opgelopen.  
 
Verenigingsvermogen 
Het verloop van het verenigingsvermogen kan als volgt worden weergegeven: 

 
 
 
Als geplande activiteiten in 2021 doorgaan kunnen vinden dan zal het verenigingsvermogen 
uitkomen iets hoger dan het niveau ultimo 2019.  
 
 
Kortlopende schulden 
Specificatie van de kortlopende schulden is als volgt:  
 

Verenigingsvermogen

BG

31-dec 31-dec 31-dec

2021 2020 2019

€ € €

Stand 1 januari 39.049   26.869 20.273 

Resultaat boekjaar -11.100 12.180 6.596    

Stand 31 december 27.949   39.049 26.869 
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De vooruit ontvangen bedragen hebben betrekking op ontvangen contributie voor het 
volgende boekjaar.  

 
  

Kortlopende schulden

31-dec 31-dec

2020 2019

€ €

Vooruitontvangen bedragen 75           75           

Te betalen inzake tijdschrift 2.680    

Reservering Textielfestival 2021 -          3.000    

Reservering jubileum 2021 1.000    

Te betalen inzake website -          1.001    

Overige overlopende passiva 1.184    926        

2.259    7.682    
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5 Toelichting staat van baten en lasten 
 
Algemeen 
Het positieve resultaat over 2020 bedraagt ca € 12.000, begroot was een nihil resultaat. Het 
resultaat wordt verklaard door het stilvallen van de (fysieke) activiteiten waaronder het 
Textielfestival en beide landelijke dagen. De reservering voor het Textielfestival gevormd in 
de periode 2018-2019 is in 2020 vrijgevallen. Grootste last in 2020 betreft de uitgave van 
het tijdschrift.  
 
BATEN 
 
Contributie 
Het aantal leden blijft stabiel rond ruim 900 leden. De nieuwe leden hebben een jaar- of een 
halfjaarcontributie betaald, afhankelijk van het tijdstip van aanmelding. 
 
Overige baten 
De overige baten betreffen:  
 

 
 
 
Advertenties 
Advertentiebaten betreffen de advertenties in het tijdschrift Vilt.  
 
Baten landelijke dagen 
Baten landelijke dagen heeft betrekking op de eigen bijdrage van de aanwezige leden ter 
dekking van de kosten van de landelijke dag. In 2020 zijn deze dagen in een digitale vorm 
gehouden.  
 
Verkoop oude nummers 
Op lokale (textiel)markten worden ter promotie oude nummers van het tijdschrift Vilt 
verkocht. Omdat de omvang lastig is in te schatten worden deze baten niet begroot. In 2020 
zijn op verzoek oude tijdschriften nagezonden.  
 
  

BG 2020 2020 2019

€ € €

Advertenties 1.900 1.974 2.441

Landelijke dagen 2.100 0 1.615

Verkoop oude nummers 0 337 215

4.000 2.311 4.271
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LASTEN 
 
Tijdschrift Vilt 
Het tijdschrift Vilt is exclusief voor leden van VKG. Belangrijke activiteit van de vereniging is 
het 2x per jaar uitgeven van het tijdschrift Vilt. De oplage bedraagt ca 1.200 stuks per 
uitgave.  
 
Lasten landelijke dagen 
De landelijke dagen hebben in 2020 in digitale vorm plaatsgevonden met focus om de 
formaliteiten in de algemene ledenvergadering. Kosten voor de huur e.d. zijn niet gemaakt 
en aan de annulering van de dag in april 2020 waren geen kosten verbonden.  
 
Activiteiten 
De verschillende activiteiten van de vereniging kunnen als volgt worden weergegeven:  
 

 
 
Regiobudget 
Voor de acht regio’s is een regiobudget van € 100 ter vrije invulling beschikbaar. Gezien de 
annulering van fysieke activiteiten is dit budget 2020 niet gebruikt, het budget is 
gereserveerd voor activiteiten in 2021 en g.  
 
Textielfestival 
VKG is lid van STIDOC. Dit is een overkoepelende Stichting van acht textielverenigingen in 
Nederland. De voorbereiding van het festival is in 2018 gestart. In de jaren 2018 – 2019 is 
een bijdrage in de kosten van € 1.500 per jaar gereserveerd. De totale reservering is in 2020 
ad € 3.000 vrijgevallen waardoor per saldo een bate ontstaat. Voor het doorgeschoven 
festival is in 2021 apart begroot. Inmiddels is besloten dat het festival in digitale vorm medio 
september 2021 zal plaatsvinden.  
 
Expositie 
In 2020 heeft geen expositie plaatsgevonden.  
 

BG 2021 BG 2020 2020 2019

€ € € €

Regio's -1.600 -800 -800 -494

Textielfestival -2.000 -2.000 2.836 -2.114

Expositie -1.000 -200 0 -308

Doelgroepenbeleid -1.000 -700 0 -40

Markten, promotie VKG -1.000 -550 -304 -304

Jubileum -10.000 -750 -1.000 0

Vrijwilligers -500 -1.500 -329 0

-17.100 -6.500 403 -3.261
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Markten, promotie 
In 2020 is de ViltKontaktGroep op een op een beperkt aantal markten vertegenwoordigt. 
 
Organisatiekosten 
De organisatiekosten vallen uiteen in:  
 

 
 
Secretariaat 
De secretariaatskosten betreffen portokosten, attenties bij afscheid van actieve vrijwilligers, 
leden & financiële administratie, bank- en verzekeringskosten. In 2020 is overgegaan naar 
een nieuwe leden- en financiële administratie met een nieuwe vorm van inning van 
contributie. De kosten blijven ruim onder begroting.  
 
Vergader- en reiskosten 
De vergader- en reiskosten hebben betrekking op de (reis)kosten van bestuur en regio 
coördinatoren. Deze is lager dan begroot omdat veelal digitaal vergaderd werd. 
 
Website 
In 2019 is een nieuwe website gebouwd. De nieuwe website is begin 2020 gelanceerd. De 
kosten zijn lager uitgekomen dan begroot. De begrote lasten in zijn in 2019 al grotendeels 
gemaakt. De lasten hebben betrekking op de hosting van website en mail.  

  

Organisatiekosten

BG 2021 BG 2020 2020 2019

€ € € €

Secretariaat -2.650 -1.650 -1.399 -1.069

Vergader- en reiskn -1.450 -1.450 -800 -832

Website -1.500 -1.500 -294 -1.936

-5.600 -4.600 -2.493 -3.837
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6 Overige gegevens 
 
Resultaatbestemming vorig boekjaar 
De jaarcijfers en de resultaatbestemming over het boekjaar 2019 zijn goedgekeurd in de 
algemene ledenvergadering op 18 april 2020. De resultaatbestemming betrof dotatie van 
het resultaat ad € 6.596 aan het verenigingsvermogen. 
 
Resultaatbestemming 
Omtrent goedkeuring van de jaarrekening is opgenomen in artikel 15 van de statuten: 
“Het boekjaar van de vereniging is gelijk aan het kalenderjaar. Jaarlijks wordt ten minste een 
algemene vergadering gehouden binnen zes maanden na afloop van het boekjaar. In deze 
algemene vergadering brengt het bestuur zijn jaarverslag uit over de gang van zaken in de 
vereniging en over het gevoerde beleid. Het legt de balans en de staat van baten en lasten 
met een toelichting ter goedkeuring aan de vergadering over.” 
 
Vooruitlopend op de goedkeuring via een online ledenraadpleging medio april 2020 is het 
positieve resultaat ad € 12.180 toegevoegd aan het verenigingsvermogen. Een online 
ledenraadpleging zal eenmalig een algemene ledenvergadering vervangen doordat een 
fysieke samenkomst door de coronacrisis niet mogelijk is.  
 
Gebeurtenissen na balansdatum 
De coronamaatregelen hebben ook voor 2021 grote consequenties voor de geplande 
activiteiten. Het geplande Textielfestival 2020 was doorgeschoven naar mei 2021. Inmiddels 
is dit gewijzigd in een beperkt digitaal festival medio september 2021.  
 
De landelijke dag op 24 april 2021 zal opnieuw in digitale vorm plaatsvinden. Het merendeel 
van de regio bijeenkomsten en overige activiteiten zijn opgeschort tot minimaal de zomer 
2021.  
 
Het 30-jarig jubileum weekend is gepland op 2 en 3 oktober 2021. Medio zomer 2021 zal 
worden besloten of dit weekend kan doorgaan.  
 
Ten tijde van het opmaken van de jaarrekening 2020 kan nog goede geen inschatting 
worden gemaakt over een mogelijk effect van de coronacrisis op het ledenaantal en de 
daarmee samenhangende contributie voor de vereniging in 2021.  
 
Ondertekening jaarrekening  
 
 
M.L. Lappenschaar  S.I. Michels 
Voorzitter   Penningmeester 
 


