
Toelichting op de Balans en Winst- en Verliesrekening 2022 van 
Groei & Bloei Veenendaal e.o. 
 
Balans Activa: 
 
Debiteuren: 

- Nog te ontvangen bedragen van inkomsten advertenties blad Iris in 2022. Deze zijn 
in  januari 2023 gefactureerd  (nog te ontvangen € 850,00 voor 2022). De bedragen 
zijn/worden in januari/februari 2022 door de adverteerders betaald. Verder een 
nabetaling van de kerstworkshop december 2022, die in januari werd betaald. 

 
Liquide middelen: 

- Saldi bankrekeningen per 31-12-2022 (rekening courant en spaarrekening). 
- Saldo Kasgeld per 31-12-2022 is nihil. In 2022 werd in december € 478,80 aan 

contant gestort op de rekening courant bij ING. 
 
Balans Passiva: 
 
Eigen Vermogen: 

- Negatief resultaat over 2022 beïnvloedt  Eigen Vermogen (zie  Winst- en 
Verliesrekening 2022).  

 
Crediteuren bestaan uit nog te betalen bedragen in 2023 inzake posten uit 2022. Het 
betreffen kosten inzake nagekomen factuur drukwerk 4e kwartaal 2022, lesgeld docent 
bloemschikken/workshop 2e helft 2022, huur december Plein Zuid en nagekomen facturen 
betreffende corona herstelfonds.  
 
Drukwerk:   €   426,47 
Bloemschikken:  €   650,00 
Huur Plein Zuid:  €     96,00 
Corona herstelfonds:  €   161,25 
    -------------- 
Totaal:    € 1.333,72 
 
Overige kosten betreffen nagekomen declaraties uit het boekjaar 2022. 
 
Winst- en Verliesrekening: 
 
Het jaar 2022 stond helaas nog steeds deels in het teken van Corona/Covid 19 en had voor 
onze vereniging zoals overal gevolgen. Intern vonden de activiteiten grotendeels in onze 
nieuwe locatie Plein Zuid plaats. Dat was voor iedereen even wennen én bracht huurkosten 
met zich mee (€ 1.084,00). Wij waren genoodzaakt om de lesgelden van onze cursussen te 
verhogen mede door toename van de kosten van de docent.  
Gelukkig vond Floralia (plantjes voor de scholen) weer plaats met een stijgend aantal 
deelnemende scholen. Batig saldo bedroeg € 233,85. 
De Geraniummarkt vond niet plaats door voorshands corona en door te weinig bemensing 
was de organisatie niet mogelijk.  
De voortuinkeuringen en de bezichtiging van open tuinen gingen allebei door. Ook de 
dagtocht ging door en leverde een klein positief saldo van € 65,35 op. 
 
De Winst- en Verliesrekening is samengesteld vanuit het totale jaaroverzicht van de ING-
bank voor zowel inkomsten als uitgaven, alsmede de kasmutaties. Alle bedragen zijn door 
middel van een spreadsheet in Excel ter verantwoording vastgelegd. 
 



De posten Workshops en Bloemschikken geven een vertekenend beeld, doordat de 
declaratie van de docent over het 2e halfjaar pas in januari 2023 binnenkwam. 
 
De overige kosten inclusief declaraties zijn verantwoord door de ontvangen facturen en 
kassabonnen. Bij nadere beschouwing zijn diverse kosten toebedeeld aan andere posten, 
zoals portokosten, voortuinkeuringen prijsuitreiking, etc. 
 
De bestuurskosten bedroegen in 2022 € 1.463,89. Dat is inclusief een diner voor het bestuur 
in feite over voor het eerst in 3 jaar, met deelname van een nieuw bestuurslid en verder een 
bijzondere actie ten behoeve van een oud-bestuurslid. 
 
Begroting 2022 (en 2023): 
 
De contributie van KMTP (het hoofdkantoor) is normaal begroot. 
 
Door de nasleep van corona en onze verhuizing naar plein Zuid in oktober 2021 worden de 
begrotingen beïnvloed. 
 
Het bestuur heeft besloten om in 2023 geen voorjaars- en geraniummarkt te organiseren. 
Reden is dat wij door te weinig mensen voor organisatie en bemensing niet in staat zijn de 
markt kwalitatief te verzorgen. 
 
Het bloemschikken, de workshops en de mogelijke kerstdemonstratie zijn volledig begroot. 
 
Het streven blijft om de drukkosten van ons blad De Iris te verminderen door minder oplage 
van pagina’s. Wij blijven afhankelijk van externe verhogingen van de drukker. 
 


