Vollenhove, 11 januari 2018

Beste medebestuursleden,
Toegekomen aan het nieuwe jaar is het tijd om terug te kijken op het jaar dat achter ons ligt. Voor de
penningmeester betekent dat vooral een financiële terugblik met alle daarbij behorende overzichten. Hierbij verstrek
ik jullie de jaarrekening over het jaar 2017. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31-12-2017, de
exploitatierekening over 2017 en de begroting voor 2018.
Afgelopen jaar heb ik me er hard voor gemaakt om het corso vrijgesteld te krijgen voor de btw. Dit is gelukt en vanaf
2017 zijn we dus vrijgesteld van btw. Het vergelijkende jaar van de corsoactiviteiten heb ik daarom zonder èn met
btw getoond, anders zou het appels met peren vergelijken zijn. De overige activiteiten waren al vrijgesteld, dus hier
is niets veranderd.
Tevens heb ik verzocht om een teruggaaf van de reeds afgedragen btw over de afgelopen vijf jaren, welke door de
Belastingdienst is toegewezen. Omdat de vrijstelling vooral te danken is aan het feit dat wij cultureel immaterieel
erfgoed zijn, willen wij graag dat dit bedrag wordt besteed ter borging van ons corso. De wagenbouwgroepen
konden allemaal een verzoek indienen voor een aandeel van € 1500 per groep, waarbij zij moesten onderbouwen
hoe zij gingen borgen van deze bijdrage. Samen met een commissie van 3 wagenbouwers heb ik de aanvragen
beoordeeld en alle groepen hebben de bijdrage inmiddels ontvangen. Er zijn prachtige plannen ingediend. Van het
bedrag dat nu nog resteert, gaan wij komend jaar bekijken hoe we dit gaan aanwenden.

De V.V.V.V. begroot op een neutraal resultaat, daarom hebben we een bestemming gezocht voor de winst 2017 en
tegelijkertijd weer gekeken hoe neutraal voor 2018 uit te komen.
De bezoekersaantallen lagen in 2017 flink hoger dan in 2016. Dit resulteerde dus in een hoge omzet, tegen licht
gestegen kosten. Omdat onze reserverekening inmiddels toereikend is, hebben we besloten het resultaat nu vrij te
laten vallen aan de wagenbouwers. Het restant van de winst ad € 450,87 wordt toegevoegd aan de reserverekening.

Tot slot wil ik jullie bedanken voor de prettige samenwerking het afgelopen jaar. Het was voor mij een enerverend
jaar, waarin veel doelen gesteld en behaald zijn. Hierdoor is het belangrijk om weer duidelijke plannen te maken voor
2018, zodat ons immateriëel cultureel erfgoed gewaarborgd blijft voor de toekomst.

Met vriendelijke groet,
Claudia Lassche-Driegen
Penningmeester V.V.V.V.

Doelstelling en beleidsplan
De Vollenhoofse Vereniging voor Volksvermaken (VVVV) is opgericht in 1905 en de vereniging heeft als hoofddoel
het jaarlijks organiseren van en het voor de toekomst behouden van het Bloemencorso te Vollenhove. Het vermogen
en de inkomsten van de vereniging kunnen, naast de inkomsten uit het evenement, worden gevormd door subsidies,
donaties, renten, erfstellingen, legaten, schenkingen en alle andere inkomsten uit en wijzigingen in de waarde van
bezittingen. De vereniging heeft niet ten doel het maken van winst en begroot daarom neutraal. Eventuele batige
saldi worden aangewend voor de activiteiten van de vereniging.
Organisatie
De Vollenhoofse Vereniging Voor Volksvermaken wordt bestuurd door een tiental bestuursleden. Het dagelijks
bestuur wordt gevormd door:
Voorzitter: Han Knol
Secretaris: Peter Klappe
Penningmeester: Claudia Lassche
Vice-voorzitter: Richard Dierkes
De overige bestuursleden zijn:
Elina van Benthem (officieel al afgetreden; opvolgster is beoogd)
Miriam Strijk
Eddy Winter
Dick Jongman
Johan Wichers
Fokko Winters
De twee aspirant bestuursleden zijn:
Mariska Hoogstede
Thiemo Lakeman
De bestuursleden zijn allen vrijwilliger en ontvangen geen beloning voor het werk dat zij doen voor de VVVV. Alleen
gemaakte onkosten voor de VVVV kunnen worden gedeclareerd bij de penningmeester.
Bestuursleden kunnen niet afzonderlijk beschikken over het vermogen van de VVVV en alle
handelingsbevoegdheden van de bestuursleden zijn vastgelegd bij de KvK. Er is geen Raad van Toezicht.
Gegevens Vollenhoofse Vereniging voor Volksvermaken
Postadres: Postbus 48, 8325ZG Vollenhove
Fiscaal nummer: 0048.81.771
KvK nummer: 40061683
Mailadres: info@corsovollenhove.nl
Website: www.corso-vollenhove.nl
IBAN NL49 RABO 0301 8281 56
Verslagen van activiteiten en financiën
Jaarlijks wordt een verslag opgesteld van de activiteiten en deze wordt tijdens de algemene ledenvergadering
bekend gemaakt en daarna gepubliceerd op de website: www.corso-vollenhove.nl/verslagen.
Tevens wordt tijdens de algemene ledenvergadering het financieel verslag van het afgelopen jaar en de begroting
voor het nieuwe jaar vastgesteld. Ook deze wordt daarna gepubliceerd op de website: www.corsovollenhove.nl/financiele-jaarverslagen.

BALANS

Balans per

31-12-2017

31-12-2016

Activa
Vaste activa
Lening Wagenbouwers
Vlottende activa
Debiteuren
Nog te ontvangen bedragen
Nog te ontvangen rente
Nog te ontvangen B&M
Totaal vlottende activa

Liquide middelen
Kas
Rabo rek. courant
Rabo Rendementsrekening
Regio Bank rekening courant
Regio Bank spaarrekening
Totaal liquide middelen
Totaal activa

€ 1.000,00

€ 0,00
€ 1.277,73
€ 64,73
€ 1.000,00

€ 2.000,00

€ 2.520,00
€ 1.816,26
€ 370,12
€ 2.342,46

€ 444,20
€ 30.282,32
€ 53.483,80
€ 28.403,91
€ 48.212,04

€ 4.706,38

€ 542,45
€ 7.789,51
€ 72.405,92
€ 56.899,80
€ 160.826,27
€ 164.168,73

€ 137.637,68
€ 144.344,06

€ 127.565,51

€ 127.114,64

Passiva
Eigen vermogen
Eigen vermogen

Schulden op lange termijn
Flower Power pechfonds
€ 217,23
Reserveringen
€ 15.800,00
BTW teruggaaf ter borging
€ 14.298,60
Totaal schulden op lange termijn

Schulden op korte termijn
Nog te betalen BTW
Crediteuren
Winstuitkering wbg
Nog te betalen overig
Totaal schulden op korte termijn
Totaal Passiva

€ 217,23
€ 10.040,64
€ 30.315,83

€ 0,00
€ 37,39
€ 6.000,00
€ 250,00

€ 10.257,87

€ 6.608,67
€ 92,32
€ 0,00
€ 270,56
€ 6.287,39
€ 164.168,73

€ 6.971,55
€ 144.344,06

Verdichte exploitatierekening 2017

Totaal

Begroot 2017

Werkelijk 2017

Werkelijk 2016

Begroot 2018

Inkomsten
Corso
Kinderactiviteiten
Overige activiteiten
Algemeen
Totale ontvangsten

€ 85.350,00
€
7.000,00
€
1.000,00
€ 48.400,00
€ 141.750,00

€ 114.981,75
€
7.500,00
€
1.345,90
€ 46.245,97
€ 170.073,62

€ 84.037,70
€
6.800,00
€
1.326,20
€ 48.130,46
€ 140.294,36

€
€
€
€
€

107.250,00
1.800,00
1.300,00
47.400,00
157.750,00

Uitgaven
Corso
Kinderactiviteiten
Overige activiteiten
Algemeen
Projecten
Totaal uitgaven

€ 111.975,00
€ 14.100,00
€
4.300,00
€ 10.875,00
€
500,00
€ 141.750,00

€ 123.320,74
€ 20.771,00
€
6.188,51
€ 19.342,50
€
€ 169.622,75

€ 108.352,35
€ 11.431,61
€
5.097,83
€
9.595,98
€
€ 134.477,77

€
€
€
€
€
€

126.900,00
15.225,00
4.050,00
11.575,00
157.750,00

Saldo winst/verlies

€

€

€

€

-

450,87

5.816,59

-

