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Emmen, mei 2022
Geachte directie,
Samenstellingsverklaring
Op basis van de door U verstrekte gegevens hebben wij de
jaarrekening 2021 van de Koninklijke Nederlandse Dierkundige
Vereniging te Amsterdam samengesteld. De verantwoordelijkheid voor
de juistheid en volledigheid van die gegevens en de hierop
gebaseerde jaarrekening berust bij de leiding van de huishouding.
Het is onze verantwoordelijkheid een samenstellingsverklaring
inzake de jaarrekening te verstrekken.
Werkzaamheden
Onze werkzaamheden bestonden, overeenkomstig algemeen aanvaarde
richtlijnen met betrekking tot samenstellingsopdrachten, in
hoofdzaak uit het verzamelen, verwerken, rubriceren en samenvatten
van financiële gegevens. De aard en omvang van deze werkzaamheden
brengen met zich mee dat zij niet kunnen resulteren in die
zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening die aan een
accountantsverklaring of beoordelingsverklaring kan worden
ontleend.
Bevestiging
Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening
samengesteld in overeenstemming met algemeen aanvaarde grondslagen
voor financiële verslaggeving
A. Oldenbeuving-Smeenk

I. BALANS
ACTIVA
31-12-21

31-12-20

€

€

ING r.c.
ING spaar
ASN spaar

11.555
40.442
95.029
------147.026
-------

10.004
40.441
95.029
------145.474
-------

Totaal

147.026
=======

145.474
=======

145.512
-------

145.204
-------

Schulden
Vooruitontvangen contributie

1.484
30
------1.514
-------

180
90
------270
-------

Totaal

147.026
=======

145.474
=======

LIQUIDE MIDDELEN

PASSIVA
EIGEN VERMOGEN
Eigen vermogen
KORTLOPENDE SCHULDEN

II. VERLIES -EN WINSTREKENING 2021
KOSTEN
2021

2020

€

€

243
205
93
121
-------662
--------

111
187
122
-------420
--------

1.000
400
-------1.400
--------

1.000
6.523
50
-------7.573
--------

Totale kosten

2.062
========

7.993
========

RESULTAAT

308
========

994
========

1.710

2.110

660
-------2.370
========

6.839
38
-------8.987
========

Overige kosten
Bestuurskosten
Administratiekosten
Kosten website/PR
Bankkosten
Totaal overige kosten
Kosten activiteiten
Zoology prijs
Editor Animal Biology
Onvoorzien
KNDV reisbeurs

OPBRENGSTEN
OMZET
Contributies lopend jaar
Contributies achterstallig
voorgaande jaren
Opbrengst activiteiten
Opbrengst vermogen

III. VERMOGENSVERLOOP 2021
€
Bedrijfsvermogen per 1-1

145.204

Toename
Winst
Bedrijfsvermogen per 31-12

308 +
-------145.512
========

IV. BEDRIJFSRESULTAAT
Bedrijfsresultaat

308
========

V. TOELICHTING
Op de balans staan kortlopende schulden op 31 december 2021.
Dit betreffen;
- €1000,- voor de Zoölogie-prijs die in 2021 wel is toegekend
aan Julian Langowski maar nog niet is uitgereikt in
verband met het uitstellen van Zoology 2021 naar 2022
- €400,- voor een reisbeurs toegekend aan Tessa Foxen die
begin 2022 is overgemaakt
- een rekening van de ING voor bankkosten van december 2021 a
€84,- die in de maand januari van 2022 is voldaan
Op de winst- en verliesrekening staan bestuurskosten. Deze
betreffen;
- Gemaakte reiskosten voor de bestuursvergadering op 16 juni
2021
- Etentje met het bestuur na afloop van de
bestuursvergadering
Op de winst- en verliesrekening staan administratiekosten.
Deze betreffen;
- Postzegels voor het versturen van stukken aan leden waarvan
geen mailadres bekend is
- Afdrachtkosten voor het voldoen aan de Wet bestuur en
rechtspersonen (WBTR)
- Boekenbon voor hulp bij het opstellen van de jaarrekening
over 2020
De contributie in 2021 bedroeg 30 euro voor leden en 20 euro
voor studentleden (ongewijzigd vastgesteld op 4 december
2020). In 2021 hebben 55 leden en 3 studentleden hun
contributie voor 2021 voldaan in totaal €1710,-. Daarnaast is
er nog €660,- euro aan achterstallige contributies over
voorgaande jaren binnengekomen. 15 leden en 2 studentleden die
in 2020 nog wel contributie betaalden, hebben dat 2021 niet
gedaan meer. Bij 16 andere leden, waarvan 3 studentlid, is de
contributie in 2021 en in voorgaande jaren niet voldaan.

