Beste leden,
Wij, het bestuur van de YWCA Nederland, zijn blij om jullie hierbij het financieel jaarverslag te
presenteren. Dit financieel jaarverslag is inmiddels goedgekeurd door de kascommissie.
Hieronder is een toelichting op dit financiële jaarverslag. Op enkele details zal worden ingezoomd,
omdat hier door de kascommissie of leden van het bestuur vragen over zijn gesteld. Mochten jullie
nog meer vragen hebben, dan kunnen deze tijdens de ALV worden gesteld.
Met vriendelijke groet,
Het bestuur
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De debiteuren bestaan voor € 10.790 uit een bedrag wat we nog moeten ontvangen voor de
verhuur van de kamers aan de studentes. Dit is in 2016 ontvangen. De overige debiteuren
bedragen € 701 en bestaat uit nog te ontvangen contributie van 2015. Bij de inning van de
contributie over 2016 zullen we weer een brief opstellen om te proberen de contributie van
het voorgaande jaar. In 2015 hebben we een soortgelijke actie ondernomen waarmee we
nog € 127,50 van de openstaande contributie ad € 1.509,50 hebben ontvangen. Nella: jaartal
niet geïnde contributie vermelden.
De vorderingen en overlopende activa zijn afgenomen met € 4.910. De daling wordt
veroorzaakt door:
o In 2014 was nog een bedrag van € 8.500 te ontvangen van Cordaid voor de
verduurzamingscampagne van de Olijfbomencampagne ad € 3.500 en het restant
van de bijdrage van Cordaid ad € 5.000 voor de Olijfbomencampagne in 2014. Dit
bedrag is in 2015 ontvangen. De vordering 2015 bedraagt € 2.060. Dit zijn
sponsoringen voor de Olijfbomencampagne die in 2016 zijn ontvangen maar in 2015
zijn toegezegd.
o De rentevordering is gedaald door een lager rentepercentage tov 2014.
o De vordering mbt de World Council 2015 bestaat voornamelijk uit de nog te
ontvangen bijdragen van het MKF, het Wilhelmina Druckerfonds.
De effecten bestaan uit een effectenportefeuille bij de Triodos bank.
De daling van de liquide middelen met € 45.982 wordt veroorzaakt door de aflossing op de
hypotheek in januari 2015. De afgeloste schuld bedroeg € 55.000.
Het kapitaal van de vereniging is toegenomen met € 774.
De voorziening groot onderhoud is afgenomen met € 8.270. In 2015 zijn met name
wijzigingen aan de binnenzijde van het pand uitgevoerd om de verhuizing vanuit de kelder
naar de beletage mogelijk te maken. In 2015 is € 4.500 voorzien en is voor een bedrag van €
12.770 aan onderhoudskosten uitgegeven.
De crediteuren zijn fors hoger dan 2014. Dit zijn rekeningen die op 31december 2015 wel
waren ontvangen, maar nog niet betaald. In 2015 bestaan de crediteuren voor € 4.000 uit te
betalen rekeningen voor de Olijfbomencampagne en voor € 3.344 uit rekeningen van
Omnidesign voor het opknappen van de beletage.
De belangrijkste kosten onder de kortlopende schulden zijn:
o De reservering Olijfbomencampagne ad € 23.975. Deze zal in 2016 worden gebruikt
voor de afwikkeling van de werkzaamheden van de coördinator van de
Olijfbomencampagne zolang zij nog werkzaamheden kan verrichten voor de nieuw
opgerichte Stichting Plant een Olijfboom. Eind 2016 zal de voorziening fors zijn
afgenomen. Afhankelijk van de plannen van de Stichting kan de voorziening in 2016
volledig aflopen.

o Te betalen stortingen Olijfbomencampagne ad € 16.236. Dit is het bedrag dat in 2016
is doorgestort naar de JAI in Palestina voor de bijna 1.200 gesponsorde bomen in
2015.
o Te besteden giften/nalatenschappen ad € 10.000. Dit bedrag is in 2014 ontvangen
van Stichting Helena Lako. Aan deze gift zijn geen specifieke voorwaarden
verbonden. In 2016 zal die bedrag worden besteed aan een update van ons
communicatieplan, o.a. een nieuwe website en beter bereikbare centrale YWCA
email staan in de wensenlijst. Deze wordt verder gepresenteerd bij het
communicatieplan.
o Overige schulden en overlopende passiva: deze bestaan uit de contributie voor de
Europese Y ad € 487, een factuur voor de nieuwe website voor de Stichting Plant een
Olijfboom ad € 2.500 en verder uit enkele kleine posten zoals bankkosten en kosten
voor de loonadministratie van december 2015.
o Nog te betalen diversen: dit zijn de nog te betalen declaraties per einde boekjaar.
Deze post bestaat vrijwel geheel uit nagekomen declaraties voor de
Olijfbomencampagne.
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We hebben in 2015 een batig saldo gedraaid van € 763.
De winst over 2015 wordt deels veroorzaakt door het exploitatieresultaat van het Mary
Bargerhuis aan de F.C. Dondersstraat 23 te Utrecht. Het positieve resultaat van het huis is in
2015 € 11.544 in 2014 was dit € 9.672.
De lasten van de vereniging zijn in 2015 licht afgenomen. Dit komt onder andere door:
o lagere energiekosten, daling € 900;
o extra kosten voor de verhuizing € 600;
o lagere kosten van het bestuur € 900 door minder reiskostendeclaraties tov 2014;
o lagere automatiseringskosten ad € 833. In 2015 zijn nog wat kosten geweest voor het
werkend houden van de server en de verhuizing hiervan naar de 1e verdieping.
De inkomsten van de vereniging zijn in 2015 lager dan in 2014. De contributies zijn
afgenomen, en ook de giften zijn lager. Het aantal leden per eind 2015 bedraagt 82, hierin
zijn de dames die een gratis lidmaatschap hebben gekregen bij de uitreiking van de Golden
Girl trofee tijdens ons 95 jarig bestaan nog niet meegerekend. Dit zijn 17 dames. Wij zullen
uiteraard proberen deze dames in november zo geënthousiasmeerd te hebben over de
YWCA dat ze in 2017 betalend lid zullen worden. Nella: hoogte contributie vermelden
De giften van 2014 bestonden voornamelijk uit giften die ter dekking van gemaakte kosten
dienden, zoals automatisering. Daarnaast waren het declaraties van leden die niet vergoed
hoefden te worden. Hiervan zijn er in 2015 minder ingediend. Tot slot zijn ook de
renteopbrengsten afgenomen door de lagere rentestand.
Exploitatierekening Mary Bargerhuis: het huis heeft in 2014 € 11.544 opgeleverd voor de
vereniging. Dit is een stijging ten opzichte van 2014 met € 1.872. De inkomsten van het huis
zijn wel gedaald door het wegvallen van de huur van het Quality Center, echter de kosten zijn
ook afgenomen door de aflossing van de hypotheek en lagere incidentele onderhoudslasten.
Projecten 2015:
o Olijfbomencampagne: Zie hierboven onder de kortlopende schulden.
o World Council: dit project heeft de vereniging in 2015 in de jaarrekening geld
opgeleverd. De oorzaak hiervan is de toegezegde bijdragen van het MKF en het
Wilhelmina Druckerfonds. Deze zijn in de cijfers van 2015 verwerkt maar dekken een
deel van de in 2016 nog te maken kosten door de World Council Delegatie. In 2016
worden naar verwachting nog voor ongeveer € 1.100 kosten gemaakt.

o

Overige projecten: de diverse trainingen en workshops die in 2015 zijn gegeven
hebben de vereniging in totaal € 75 gekost.

Contributie
In juni zal de contributie weer worden geïnd. Voor de leden die geen automatische incasso
hebben, zal een brief worden verstuurd met daarin het verzoek om over te stappen op een
automatische incasso. Ook zal er gelijk worden gevraagd van eerdere jaren contributie te
betalen, indien leden dit nog hebben open staan.

