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Inleiding
Voor u ligt het financiële jaarverslag 2020 van de Stichting Gilde Nederland.

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
De jaarrekening van Gilde Nederland heeft op 31-12-2020 een balanstotaal van € 64.040,92. Het
balanstotaal is nagenoeg geheel opgebouwd uit liquide middelen.
In 2017 is besloten om de in onbruik 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 € 47.517,50. 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.
Het verslagjaar 2020 is afgesloten met een exploitatiesaldo van € 1.769,62. Dit bedrag is toegevoegd
aan het eigen vermogen.
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

Vlottende activa
Voorraad spelden

*)

Liquide middelen
ING Zakelijke Rekening
ING Zakelijke Spaarrekening
ING VermogenSpaarrekening
Lening u/g WbD

31-12-2019

31-12-2020

€

448,00

€

90,00

€

448,00

€

90,00

NL35 INGB 0006 4940 25 € 9.561,26
NL35 INGB 0006 4940 25 €
10,69
NL35 INGB 0006 4940 25 € 51.251,35
€ 60.823,30
€ 1.000,00

Balanstotaal activa

€ 12.688,88
€
10,69
€ 51.251,35
€ 64.040,92

€ 62.271,30
==========

€ 64.040,92
= ==========

Eigen vermogen
Algemene reserve

€ 45.747,88

€ 47.517,50

Reserve Coach4You

€ 10.000,00

€ 10.000,00

Totaal algemene en bestemmingsreserves

€ 55.747,88

€ 57.517,50

Rek. courant Stichting Stimuleringsprijzen
Fonds Bas de Vree
Voorziening Stichting Stimuleringsprijzen
Balanstotaal passiva

€ 4.648,42
€
825,00
€ 1.050,00
€ 62.271,30
==========

€ 4.648,42
€
825,00
€ 1.050,00
€ 64.040,92
==========

Passiva

*) voorraad 1 gouden spelden geactiveerd en 0 zilveren spelden

Vermogensvergelijking en controle resultaat 31-12-2019 – 31-12-2020
Vermogen 31-12-2018
Resultaat 2020
Vermogen 31-12-2019

€ 45.747,88
€ 1.769,62
€ 47.517,50
===========
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Staat van baten en lasten over 2020

Jaarrekening

Baten
Jaarbijdrage Gilden
Opbrengst artikelen en activiteiten
Schenking Gilde Ede opheffing
Rentebaten:
Totale baten

2019
€ 6.600,00
€ 172,50
€
15,86
€ 6.788,36
==========

2020
€ 4.425,00
€ 295,00
€ 300,00
0,00
€ 5.020,00
==========

Lasten
Onkosten algemeen bestuur
Landelijke Gildedag in 2019 A’foort en Purmerend
Jubilea, w.o. gouden/zilveren spelden
Aankoop Badges
Diverse algemene kosten (NOV-jaarcontrib. en bankkst.)
Kantoorartikelen
Merknaam overname
Kosten website
Overige kosten communicatie
Afscheid Henk de Kort
Totale lasten
Resultaat

€ 3.290,45
€ 1.240,00
€ 105,00
€ 1.134,78
€ 621,36
0,00
€ 229,90
€
0,00
€ 360,00
€ 6.981,49
€ - 193,13
==========

€ 1.321,79
€
0,00
€ 358,00
€ 238,54
€ 184,49
€ 1.016,40
€
93,17
€
37,99
€ 3.250,38
€ 1.769,62
==========
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Toelichting op de balans
Activa
•
•

Voorraad spelden: Dit activum bestaat uit de voorraad vergulde en verzilverde spelden. Op
voorraad is nog 1 vergulde speld
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.
Fonds Bas de Vree. Besteding van deze middelen zal in overleg plaats vinden met de zoon van
Bas de Vree

Toelichting op het eigen vermogen
-

-

De algemene reserve is het gehele eigen vermogen van Gilde Nederland. Kenmerk daarvan is
dat er 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: Het bestuur heeft besloten om in 2020 gezien de corona maatregelen de
jaarlijkse bijdrage te halveren daar veel Gilden in dit jaar minder inkomsten zullen hebben.
Een aantal Gilden hebben echter de volledige jaarbijdrage betaald. Het bestuur is dank voor
deze geste.
Opbrengst artikelen: Het betreft de verkoop van verguld en verzilverde spelden.
Gilde Ede heeft helaas haar activiteiten moeten beëindigen. Het resterende banksaldo heeft
dit Gilde naar Gilde Nederland overgemaakt.

Lasten
-

-

-

Bestuurskosten. De Reiskosten algemeen bestuur zijn hoofdzakelijk declaraties van reiskosten
en in beperkte mate overige kosten. Door de corona maatregelen zijn aanzienlijk minder
kilometers door de bestuursleden gedeclareerd. Het bestuur heeft in 2020 veelvuldig via
zoom vergaderd..
Kantoorkosten. In 2020 zijn 200 postzegels aangeschaft
Merknaam. In 2020 verliep de merknaamrecht op Gilde Nederland af bij Gilde Amsterdam.
Dit recht is overgenomen en voor 10 jaar vastgelegd. De kosten hebben betrekking op het
overnamerecht en continuering voor de komende 10 jaar..
Kosten Spelden. Betreft saldo afname voorraad door levering aan - /bijdrage van Gilden
De overige posten behoeven geen nadere toelichting
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