
 
 

Toelichting op de balans en verlies- en winstrekening 2019. 
 
Doelstelling van de vereniging. 
 
Doel van de vereniging 
  

Het doel van de vereniging is het verwerven en verspreiden van actuele kennis omtrent 
wijnbouw, zowel wat het telen van druiven betreft als het maken van wijn, onder de daarin 
geïnteresseerde bewoners van het gehele Nederlandstalige gebied en onder alle anderen 
die het Nederlands machtig zijn. 

 
Alle activiteiten zoals verantwoord in dit jaarverslag, zijn binnen deze doelstelling verricht. 
 
Waarderingsgrondslagen 
 
Inkomsten en uitgaven worden zoveel mogelijk toegerekend aan het boekjaar waarin de 
hierop betrekking hebbende activiteiten zijn gerealiseerd. 
 
Nieuwe leden die vanaf 1 juli lid worden, betalen € 15,00 voor zowel het lopende boekjaar 
als het daaropvolgende boekjaar. De hieruit voortvloeiende omzet wordt toegerekend aan 
het nieuwe boekjaar. 
 
Afschrijvingsduur: 

- Apparatuur 2 jaar 
- Software 3 jaar. 

 
Continuïteit van de vereniging. 
 
De in 2017 en 2018 gedane opmerkingen omtrent de continuïteit, kunnen nu als afgedaan 
worden beschouwd. Inmiddels mogen wij ons verheugen op een forse toename van 
vrijwilligers. Dat wil niet zeggen dat we alles kunnen verwezenlijken wat op ons “to do” lijstje 
staat, maar dat zal van tijdelijke aard zijn. 
 
Overige ontwikkelingen 
 
Onze financiële administratie wordt gevoerd binnen Davilex software, waarin modules voor 
een voorraadadministratie en een ledenadministratie. Deze laatste wordt alleen gebruikt voor 
facturatie. 
Deze administratie, gekoppeld aan een goed functionerende database voor vrijwilligers 
(Googledrive), mag inmiddels worden gezien als de administratief/logistieke backbone van 
onze vereniging. 
 
Inmiddels hebben wij opdracht gegeven voor de bouw van een geheel nieuwe website en 
hosting. Na balansdatum is de website in gebruik genomen. De kosten die zijn gemaakt zijn 
geactiveerd. De jaarlijkse kosten voor hosting en onderhoud zullen ca € 1.000, -- bedragen. 
 
Activiteiten 
 
De penningmeester heeft aan 380 leden één of meerdere facturen voor een activiteit 
toegezonden. Dat betekent dat 49% van de leden actief deelneemt aan betaalde activiteiten. 
 



Onze spaarrekening is per 31 december doorgaans goed gevuld, dankzij het feit dat de 
activiteiten op een laag niveau staan. Door het jaar heen is dat doorgaans wel anders en 
wordt een groot deel daarvan benut voor voorfinanciering voorraad en activiteiten.  
  
Wij mochten ons verheugen op een stabiele instroom van nieuwe leden, die door het “uit de 
lucht zijn” van onze website iets vertraging opliep. Het verloop van leden door de 
bestuurscrisis viel reuze mee. 
De omzet van de interne activiteiten, te weten cursussen en excursies, kon sterk verbeteren 
dankzij diverse cursussen, waaronder lokale initiatieven. Dit ondanks het moeten afblazen 
van de zomercursus.  
 
Wij hebben wederom een winst gerealiseerd, die wordt toegevoegd aan het eigen vermogen 
en beschikbaar is voor het realiseren van activiteiten die passen binnen onze statutaire 
doelstelling.   
 
Nagekomen resultaten 
 
Op de balans per 31-12-2018 is ten onrechte een te vorderen bedrag opgenomen 
aangaande labo onderzoeken ad € 528,00. Deze omissie is deels te wijten aan het feit, dat 
facturatie van het lab lang op zich laat wachten. Primo januari 2020 hebben wij met het lab 
afgerekend over 1-2-2018 (!) t/m 23-5-2019. Deze factureringsdiscipline zal naar verwachting 
verbeteren. 
 
Prognose 
 
Vooralsnog zien wij voor 2021 geen reden om de contributie te verhogen omdat de 
vermogenspositie (en gedeeltelijk de liquiditeitspositie) voldoende zijn om de huidige 
voornemens te kunnen bekostigen. Uit de kasstroom in 2019 en 2020 kan de investering in 
een nieuwe website gemakkelijk worden opgebracht. Dit is een éénmalig effect geweest, zij 
het dat de jaarlijkse kosten voor automatisering zullen oplopen. Met name onze website 
wordt druk bezocht en dat vraagt om een wat zwaarder pakket. 
In 2020 zal er wederom geïnvesteerd worden in een uitbreiding van onze website, te weten 
een tool voor het kunnen invoeren en monitoren van oogstgegevens. Dit zal een beperkt 
bedrag zijn. 
Dit alles neemt niet weg dat wij mogelijk in 2022 de contributie gaan verhogen, afhankelijk 
van stijgende kostenstructuur binnen onze veranderende vereniging zoals bijvoorbeeld R&D 
en inhuur derden t.b.v. automatisering. 
 
Binnen de prognose zijn budgetten vastgesteld ten behoeve van onkosten voor vrijwilligers, 
dit om nieuwe vrijwilligers te stimuleren en bovenal schadeloos te stellen voor wat betreft 
gemaakte kosten. Het is overigens geen wijziging ten opzichte van voorbije jaren, louter een 
wijziging van rubricering. 
In 2018 is hier door ons beleid op gemaakt voor Nederlandse en Belgische vrijwilligers. 
 
De vrijwilligersvergoeding/reiskosten wordt vergoed binnen Nederlandse en Belgische fiscale 
maatstaven. Vrijwilligers kunnen uit dien hoofde een belastingvrije vergoeding ontvangen. 
Een groot deel van de vrijwilligers ziet af van deze vergoeding. 
 
Phishing 
 
De penningmeester ontvangt doorlopend betalingsverzoeken van “criminele aard” die 
bedrieglijk echt lijken. Wij kunnen ons voorstellen dat dit ook de leden kan overkomen. 
 
Vandaar: 



Wij bankieren bij de Rabobank met een rekeningnummer dat eindigt op xxx 35.400. Onze 
communicatie verloopt vrijwel geheel via mailwisseling. Ga daarom s.v.p. niet in op e-mails 
die u verzoeken om vertrouwelijke gegevens of om betalingen te verrichten op andere 
rekeningen. Bovendien verzoeken wij u adres- en mailwijzigingen tijdig door te geven op het 
ledengedeelte van onze website. Lukt dat niet, neem dan even contact op met 
ledenadministratie@brabantsewijnbouwers.nl  
  
Ons bindt de vriendschap en de wijn schenkt ons vreugde. 
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