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Inleiding 
 
Voor u ligt het financiële jaarverslag 2019 van de Stichting Gilde Nederland.  
 
Ook in dit financieel verslag wil de penningmeester stil staan bij het plotseling overlijden van Bas de 
Vree. Hij was met zijn kennis, inspiratie en tomeloze inzet zeer gewaardeerd. 
 
Gilde Nederland heeft in excel een rekenprogramma, met behulp van Gilde Alkmaar, gemaakt. 
Hierdoor is er meer duidelijkheid en controle mogelijk op de boekingen en banksaldi. Daarnaast is 
voor de duidelijkheid de boekhouding van Gilde Nederland in 2 delen gesplitst nl Gilde Nederland en 
Gilde Power. Hierdoor ontstaat een beter inzicht in de financiële positie van Gilde Nederland en Gilde 
Power. Daar beide onderdelen tot dezelfde stichting behoren zal ook een geconsolideerde 
jaarrekening worden opgesteld. 
 
In dit verslag zijn derhalve die jaarrekeningen opgenomen met een daarbij behorende toelichting op 
de noodzakelijke posten. 
 
De  jaarrekening van Gilde Nederland heeft op 31-12-2019 een balanstotaal van € 62.271,30. Het 
balanstotaal is nagenoeg geheel opgebouwd  uit liquide middelen.  
In 2017 is besloten om de in ongebruikt geraakte rekening van Stichting Stimuleringsprijzen op de 
heffen en het saldo over te boeken naar Gilde Nederland. Hierdoor zijn er minder bankkosten. Het 
saldo van Stichting Stimuleringsprijzen is in rekening courant geadministreerd.  
 
Het eigen vermogen van de stichting bedraagt per balansdatum € 45.747,88. De reserve C4Y is een 
noodfonds en kan door Coach4You worden gebruikt in een jaar dat zij onvoldoende donaties hebben 
ontvangen om de trainingen te kunnen geven aan de coaches.  
De zoon van Bas de Vree heeft op het overlijdensbericht verzocht om geen bloemen maar on een 
donatie te over te maken op de rekening van Gilde Nederland. Op deze rekening is een bedrag 
binnengekomen van € 825,00. In overleg met Jeroen de Vree zal een besteding voor deze middelen 
worden gezocht. 
 
Het verslagjaar 2018 is afgesloten met een nadelig exploitatiesaldo van € 193,13. Dit bedrag is in 
mindering gebracht op het eigen vermogen. De belangrijkste oorzaak voor dit negatieve saldo betreft 
de aankoop van Gilde badges ad € 1134,78 welke direct op de exploitatie in mindering is gebracht. 
 
Deze jaarrekening en de individuele posten zijn door de kascommissie gecontroleerd. Voor de 
bevindingen van deze commissie verwijs ik u naar de separate bijlage. 
 
     
Rob Hoekstra 
Penningmeester Gilde Nederland 
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BALANS GILDE NEDERLAND    
         Activa 
 

        31-12-2019 31-12-2018 

   
Vlottende activa 
Voorraad spelden  *)     €     448,00 €      553,00 

   
Te ontvangen rente ING en ABN AMRO   €           0,00        €        25,60        

€     4448,00 €       578,60       
 

 Vordering op St. C4Y (voorfin subsidie)      
   

  Liquide middelen         
ING Zakelijke Rekening       NL35  INGB  0006 4940 25    €  9.561,26 €    9.840,25      

  ING Zakelijke Spaarrekening      NL35  INGB  0006 4940 25    €        10,69        €          10,69       
ING VermogenSpaarrekening      NL35  INGB  0006 4940 25    € 51.251,35         €  51.209,89       
                    € 60.823,30        €   61.060,83   
Lening    u/g WbD                  €    1.000,00 
              

 Balanstotaal activa                  € 62.271,30  €  61.639,43    
        ==========        = ==========  

 
Passiva 

Eigen vermogen              
Continuïteitsreserve       € 45.747,88   € 45.941,01 
Reserve Coach4You                     € 10.000,00          € 10.000,00 
       

 Totaal algemene en bestemmingsreserves           € 55.747,88    € 55.941,01 
      

 
Rek. courant Stichting Stimuleringsprijzen   €   4.648,42       €    4.648,42 
Fonds Bas de Vree      €       825,00    
Voorziening Stichting Stimuleringsprijzen   €   1.050,00          €   1.050,00  

 Balanstotaal passiva      € 62.271,30    € 61.639,43    
        ==========         ==========   
 
 

*) voorraad 5 gouden spelden geactiveerd en 4 zilveren niet geactiveerd. 

    
Vermogensvergelijking en controle resultaat 31-12-2018 – 31-12-2019 
 
Vermogen 31-12-2018   €  55.941,01 
Resultaat 2019    €         193,13 -/- 
Vermogen  31-12-2019   €  55.747,88 
     =========== 
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Staat van baten en lasten over 2019 
 
 
 

            Jaarrekening    

Baten       2019  2018            

Jaarbijdrage Gilden             € 6.600,00  €  6.600,00       
Opbrengst artikelen en activiteiten     172,50          165,00       
Rentebaten:                                      15,86                         25,60   
Totale baten               €   6.788,36  €   6.788,36        
           ==========              ========== 
Lasten            

 
Onkosten algemeen bestuur            € 3.290,45  €  1.682,84         
Landelijke Gildedag in 2019 A’foort en Purmerend            1.240,00      1.284.10              
 Jubilea, w.o. gouden/zilveren spelden     105,00                        158,00                         
Aankoop speldjes                       2.187,08  
Aankoop Badges                1.134,78                     
Diverse algemene kosten (NOV-jaarcontrib. en bankkst.)              621,36         612,88                 
Kantoorartikelen           0,00           166,00  
Kosten bijeenkomsten                392,95 
Diverse kosten                                           422,92     
Nabetaling Power                                                    1.919,00 
Afscheid Henk de Kort       360,00       
Notariskosten                            1.300,75                                
              €   6.981,49        6.638,69         
Communicatie  
Kosten website                      229,90                 89,54                   
Overige kosten communicatie                         0,00                        97,83                              
               €      229,90           187,37          
Totale lasten                €   6.826,06      6.826,06       
Resultaat                               €    -  193,13     -     35,46                    
               ==========        ========= 
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Toelichting op de balans 
Activa 

• Voorraad spelden: Dit activum bestaat uit de voorraad vergulde en verzilverde spelden.  

• Te ontvangen rente ING: De rentevordering ultimo 2018 is begin 2019  ontvangen. 

• Liquide middelen: De op de balans opgenomen specificatie spreekt voor zich..  

 
Passiva 
Mutaties in het eigen vermogen 

• Eigen vermogen: Het eigen vermogen wordt gevormd door het saldo van bezittingen minus 
vreemd vermogen.  
Op de volgende bladzijde worden de onderdelen van het eigen vermogen nader toegelicht. 

• Project vernieuwing / Stichting stimuleringsprijzen: In het verslagjaar hebben zich geen 
wijzigingen voorgedaan. 

• Betreft rekening-courant verhouding met St. Stimuleringsprijzen. Het saldo is overgeboekt 
naar de bankrekening van Gilde Nederland. Dit ter vermindering van de bankkosten. 

• Crediteuren: geen. 

Toelichting op het eigen vermogen                          
- De Continuïteitsreserve is in feite de algemene reserve. Kenmerk daarvan is dat daar nog 

geen bestedingsrichting voor is vastgelegd. Zij vormt de financiële buffer van de stichting. 
- De Reserve Coach4You  is een bestemmingsreserve en bedraagt € 10.000,00. Deze middelen 

kunnen door St. Gilde Coach4You Nederland worden aangewend bij liquiditeitsproblemen. 
 

Toelichting van op de staat van baten en lasten 
Baten 

• Bijdragen Gilden: In het verslagjaar is aan 46 Gilden de jaarnota toegezonden ad € 145,-. De 
feitelijk opbrengst bedraagt echter € 6.600,--.  1 Gilde gilden was slechts in staat om de iets 
meer dan helft te betalen. Het bestuur heeft besloten om m.i.v. 2016 gilden die aangeven een 
financieel probleem te hebben en wél lid willen blijven, de jaarrekening te laten overleggen.. 
In 2019 heeft Gilde Monnikendam besloten geen deelnemer meer te zijn van Gilde Nederland.  
Gilde Wijk bij Duurstede is in 2019 opgericht en zal in 2020 voor het een bijdrage voldoen. 

• De deelnemers aan de landelijke Gildedagen in Purmerend en Amersfoort hebben hun 
lunchbijdrage voldaan. Deze zijn gesaldeerd met de te betalen kosten.  

• Opbrengst artikelen: Slechts twee gilden heeft artikelen afgenomen. 

• Ontvangen bijdragen in kosten jubilea: zie opbrengst artikelen.. 

• Rentebaten: de rentebaten zijn gezien de rentestand nihil van omvang. 
 

Lasten 
- De Reiskosten algemeen bestuur zijn hoofdzakelijk declaraties van reiskosten en in beperkte 

mate overige kosten. Door de uitbreiding van het bestuur zijn de reiskosten fors toegenomen.  
- De kosten van de Gildedag in Purmerend en Amersfoort zijn binnen de begroting gebleven. De 

netto kosten – na aftrek bijdrage lunches – bedraagt € 1.240,00. Dit dankzij de bijdragen van 
de lokale organiserende Gilden en gemeenten.  

- De aankoop van badges zijn ten laste van de exploitatie gebracht. In totaal zijn 400 stuks 
aangekocht.  

- Het afscheid kosten Henk de Kort hebben betrekking  op afscheidsdiner en cadeau. 
- De overige posten behoeven geen nadere toelichting 


