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INKOMSTEN
Subsidies

UITGAVEN
Overheadkosten

€ 2.590,00

€ 1.805,00

Universiteit van Amsterdam

€ 1.590,00

€ 0,00

Onkosten ING

€ 250,00

Raad voor de
Rechtsbijstand

€ 1.000,00

€ 0,00

Huisvesting

€ 275,00
€ 150,00

Salaris gemachtigde

€ 300,00

Kopieerkosten

Giften

€ 900,00

Boodschappen

€ 350,00

Rente

€ 100,00

Telefonie

€ 300,00

Relatiegeschenken oud-wetwinkeliers

€ 100,00

Kosten Kamer van Koophandel

€ 30,00

Verzekeringen

€ 350,00

Raad van Toezicht

€ 100,00

Vergaderingen

€ 100,00

Boek- en sfeercommissie

€ 150,00

Sfeer

€ 75,00

Kantoorartikelen/boeken

€ 75,00

Computercommissie

€ 130,00

Webhost/domeinnaam

€ 80,00

Automatisering

€ 50,00

Evenementencommissie

€ 1.250,00

Beleidsweekend

€ 700,00

Borrel begeleiders/medewerkers

€ 550,00

Publiciteitscommissie

€ 500,00

Drukkosten

€ 250,00

Advertenties

€ 250,00

Scholingscommissie

€ 40,00

Cadeaus sprekers

€ 40,00

Sollicitatiecommissie

€ 100,00

Drukkosten

€ 100,00

Onvoorzien
Totaal

€ 2.590,00

Totaal

€ 3.890,00

T E V E R W A C H T E N R E S U LTA AT
3890,00

€ 200,00

4275,00

385,00

€ 4.275,00

€ 4.275,00

Balans
Activa

31-12-2015

31-12-2016

Kas:

Passiva
Eigen vermogen

Betaalrekening

€ 2.706,23

€ 2591,70

Spaarrekening

€ 9.500,00

€ 9552,08

€ 111,40

€ 41,10

Rentemeerrekening

31-12-2015

31-12-2016

€ 12.317,63

€ 12.184,88

Derdengelden

€ 46,20

€ 171,34 Derdengelden

€ 46,20

€ 171,34

Debiteuren

€ 0,000

€ 0,00 Nog te
ontvangen

€ 0,00

€ 0,00

€ 12.363,83

€ 12.356,22

Totaal

€ 12.363,83

€ 12.356,22

Winst- en verliesrekening
Inkomsten

NL41INGB
0004693209

NL53INGB
0003252640

NL02INGB
0008696325

Totaal

Subsidie UvA

€ 1.590,00

€ 1.590,00

Subsidie Raad voor de
Rechtsbijstand

€ 1.000,00

€ 1.000,00

€ 547,40

€ 547,40

€ 0,00

€ 0,00

Giften
Subsidie overig
Juridische inkomsten

€ 16,30

Boodschappen

€ 70,00

Salaris gemachtigden

€ 93,29

Bestuursbudget

€ 4812,84

€ 4829,14
€ 70,00

€ 133,00

€ 226,29

€ 6.600,00

€ 6.600,00

Rente

€ 0,00

€ 52,08

€ 52,08

Boeken- en
sfeercommissie

€ 0,00

€ 0,00

Computercommissie

€ 0,00

€ 0,00

Evenementencommis
sie

€ 216,80

€ 216,80

Publiciteitscommissie

€ 0,00

€ 0,00

Scholingscommissie

€ 0,00

€ 0,00

Sollicitatiecommissie

€ 0,00

€ 0,00

Lustrumcommissie

€ 0,00

€ 0,00

Inkomsten

NL41INGB
0004693209

Overig

NL53INGB
0003252640

NL02INGB
0008696325

€ 47,40
Totaal

Uitgaven

€ 10.181,19

NL41INGB
0004693209

Totaal
€ 47,40

€ 4945,84

€ 52,08

NL53INGB
0003252640

NL02INGB
0008696325

€ 107,69

€ 70,30

€ 15.179,11

Totaal

Overheadkosten
Onkosten ING

€ 166,69

Huisvesting

€ 272,28

€ 272,28

Kopieerkosten

€ 344,57

€ 344,57

Boodschappen

€ 310,46

€ 310,46

Telefonie

€ 349,36

€ 349,36

€ 49,29

€ 49,29

€ 0,00

€ 0,00

€ 354,62

€ 354,62

Vergaderingen RvT

€ 84,00

€ 84,00

Boeken- en
sfeercommissie

€ 66,09

€ 66,09

€ 0,00

€ 0,00

Evenementencommis
sie

€ 1.471,14

€ 1.471,14

Publiciteitscommissie

€ 0,00

€ 0,00

Scholingscommissie

€ 32,10

€ 32,10

Sollicitatiecommissie

€ 0,00

€ 0,00

Lustrumcommissie

€ 0,00

€ 0,00

Relatiegeschenken
Kosten KvK
Verzekeringen

Computercommissie

Juridische kosten
Bestuursbudget
Overig
Totaal

€ 39,20

€ 4.541,19

€ 344,68

€ 4.580,39

€ 6600,00

€ 6600,00

€ 95,06

€ 95,06

€ 10.234,86

€ 4.648,88

€ 70,30

€ 14.954,04

Totaal
Inkomsten

€ 15.179,11

Uitgaven

€ 14.954,04

Totaal

-

€ 225,07

Beginsaldo 31-12-2015

(€ 552,39)

Eindsaldo 31-12-2016

(€ 327,32)

+

Toelichting jaarrekening 2016
Inleiding
Via de toelichting op de jaarrekening is beoogd de financiële verantwoording die jaarlijks
wordt geschreven te verduidelijken. Naast de schriftelijke toelichting, wordt de financiële
verantwoording ieder jaar ook mondeling toegelicht.
Deze twee vormen van toelichting op de jaarrekening hebben als doel niet alleen inzicht te
bieden in hoeveel geld er in en uit gaat bij de Wetwinkel, maar ook inzicht bieden in het
waarom. De schriftelijke toelichting helpt tevens toekomstige bestuurders, de Raad van
Toezicht en medewerkers duidelijkheid te verschaffen over de financiën van de Wetwinkel.
In deze toelichting zal eerst worden ingegaan op de drie rekeningen van de Wetwinkel en
de inkomsten op deze rekeningen en vervolgens zullen de uitgaven en inkomsten worden
besproken.
Inkomsten
De Wetwinkel heeft 3 rekeningen: een betaalrekening, een derdengeldenrekening en een
spaarrekening. Op de betaalrekening (NL41INGB0004693209) ontvangt de Wetwinkel
haar inkomsten zoals subsidies en giften.
De derdengeldenrekening (NL53INGB0003252649) is bestemd voor het geld dat cliënten
naar ons overmaken. Hierop ontvangt de Wetwinkel geld bestemd voor onder andere
aangetekende brieven, griffiekosten en betalingsregelingen. Dit jaar, in overeenstemming
met de aanbeveling van de vorige penningmeester, zijn bijna alle derdengelden naar de
derdengeldenrekening overgemaakt en alle giften naar de betaalrekening. In voorgaande
jaren liep dit nog wel eens door elkaar. Voor een goed overzicht raad ik de volgende
penningmeester dan ook weer aan goede instructies te geven aan de (nieuwe)
medewerkers over het verschil tussen deze rekeningen.
De spaarrekening (NL02INGB0008696325) is bedoeld om geld op te sparen en rente op
de ontvangen.
1. Subsidies
De Wetwinkel ontvangt ieder jaar twee subsidies, van de Universiteit van Amsterdam en
van de Raad voor de Rechtsbijstand. Deze subsidies bedragen elk jaar hetzelfde; helaas
is een verhoging aanvragen niet mogelijk. Ieder jaar dient de penningmeester opnieuw
een aanvraag in om de subsidies toewezen te krijgen.
2. Overige subsidies
De Wetwinkel ontvangt op het moment geen andere subsidies. Er zijn de afgelopen jaren
meerdere pogingen gedaan door de destijds zittende besturen een sponsor aan de haak
te slaan. Dit is tot op heden niet gelukt. Het zou uiteraard heel leuk zijn indien dit in de
toekomst wel lukt.
3. Giften
Naast kleine bedragen hebben we dit jaar een gift van €200,00 euro ontvangen van Daan
Dutilh, hij begeleidt de verhuizing van studentenorganisaties naar Roeters. Dergelijke
waardering van buitenaf voor ons vrijwilligerswerk is altijd leuk! Dit jaar zijn er in totaal
minder giften binnengekomen dan vorig jaar (ongeveer de helft minder). Het totaal aan
giften was dit jaar €547,40.

4. Juridische kosten
Juridische kosten zijn gelden die wij van cliënten of van hun schuldenaren ontvangen.
Denk aan gelden voor aangetekende brieven, griffiekosten en dagvaardingen. Het kunnen
ook gelden zijn die schuldenaren van onze cliënten hebben overgemaakt om hun
schulden te voldoen. Vrijwel alle juridische kosten zijn naar de derdengeldenrekening
overgemaakt.
Dit jaar is een hoger bedrag aan juridische kosten binnengekomen ten opzichte van vorig
jaar. Dit valt te verklaren door onder andere de grotere hoeveelheid procedures in
vergelijking voorgaande jaren (griffiekosten, dagvaardingen) en de ontvangen hoge
bedragen van schuldenaren van onze cliënten.
5. Salaris gemachtigden
Een salaris gemachtigden is het salaris dat een gemachtigde ontvangt na een procedure.
Vorig jaar heeft de Wetwinkel €0,00 aan salaris gemachtigde ontvangen. Dit jaar is relatief
veel geprocedeerd en heeft de Wetwinkel door verschillende gewonnen procedures geld
ontvangen. In totaal ontving de Wetwinkel €226,29.
6. Bestuursbudget
Het bestuursbudget is een vergoeding van de Universiteit van Amsterdam voor het
bestuur. Dit geld is een persoonlijke vergoeding aan het bestuur en is niet bedoeld voor de
Wetwinkel. Dit jaar ontving de Wetwinkel een bestuursbudget dat is verdeeld over de
bestuursleden. Voor het bestuursjaar van 2016-2017 is dit veranderd. Deze bestuursleden
dienen nu een persoonlijke aanvraag in te dienen voor de bestuursbeurs.
7. Rente
De Wetwinkel ontvangt op de spaarrekening rente. Dit jaar was dit minder ten opzichte
van vorig jaar. De Wetwinkel heeft €52,08 aan rente ontvangen.
8. Commissies
De meeste commissies genereren geen reële inkomsten.
De evenementencommissie is de enige commissie waarvoor geld binnen is gekomen dit
jaar. Dit zijn de terugbetalingen van bedragen die de Wetwinkel heeft voorgeschoten en de
eigen bijdrage van begeleiders voor het nieuwjaarsdiner. De volgende penningmeester
zou ervoor kunnen kiezen deze inkomstenpost te schrappen door de bedragen meteen te
verrekenen en alleen de uitgaven op de winst- en verliesrekening te zetten.
Voor het lustrum is er vorig jaar geen geld binnen gehaald via sponsors. De Wetwinkel
heeft het lustrum toen zelf betaald. Om dit voor het lustrum in 2020 beter voor te bereiden
zal op tijd begonnen moeten worden met sparen. Ik raad aan hier in 2018 mee te
beginnen.
9. Boodschappen
Dit jaar is tijdens een algemene vergadering besloten dat elke medewerker €5,00
overmaakt naar de Wetwinkel zodat er meer budget is voor boodschappen tijdens de
vergaderingen en evaluaties. In totaal heeft de Wetwinkel €70,00 voor de boodschappen
ontvangen.
10. Overig
De overige inkomsten bedragen dit jaar €95,06. Dit zijn de sleutelborgen die de
medewerkers hebben betaald.

Uitgaven
1. Overheadkosten
Dit zijn de algemene kosten die de Wetwinkel aan haar organisatie kwijt is. De bank
schrijft periodiek een bedrag af van alle drie de rekeningen onder de noemer ‘afrekening
betalingsverkeer’. Deze kosten worden afgeschreven om gebruik te mogen maken van de
diensten van de ING.
Iedere maand betaalt de Wetwinkel een onkostenvergoeding van €22,69 aan Stichting
Belastingwinkel Amsterdam, omdat wij gebruik maken van hun spreekuur-ruimte. In totaal
waren we dit jaar €272,28 aan huisvesting kwijt.
Dit jaar heb ik de kopieerkosten van 2015 en 2016 aan de Belastingwinkel overgemaakt.
In 2015 heeft de penningmeester dit per abuis niet gedaan.
Aan boodschappen voor de evaluaties en de vergaderingen waren we dit jaar € 310,46
kwijt. Per evaluatie of vergadering mag er €15,- worden uitgegeven. Dit jaar is besloten
dat elke medewerker €5,- inlegt zodat er per vergadering of evaluatie €20,- kan worden
uitgegeven.
Relatiegeschenken zijn afscheidscadeau’s voor de medewerkers die de Wetwinkel
verlaten. Hiervoor vergoedt de Wetwinkel €10,00 per relatiegeschenk. In totaal kwam dit
uit op een bedrag van €49,29.
Dit jaar is er €0,- uitgegeven aan de Kamer van Koophandel door de Wetwinkel. Er is
eenmalig voor een cliënt informatie opgevraagd uit het handelsregister à €7,50.
Aan verzekeringen waren we dit jaar €354,62 kwijt.
Dit jaar heb ik tweemaal sleutels bij moeten laten maken aangezien ik meerdere sleutels
terugkreeg van vertrokken medewerkers die niet werkte. Deze kosten bedroegen €13,90.
De kosten voor telefonie waren dit jaar €349,36. De nieuwe penningmeester kan
eventueel kijken of dit bij een andere provider goedkoper kan.
2. Commissies
De computercommissie was dit jaar €0,0 kwijt.
De evenementencommissie heeft dit jaar €1.471,14 uitgegeven aan evenementen. Een
deel hiervan was voor het beleidsweekend. Hieraan heeft de Wetwinkel €700,bijgedragen. Aan het nieuwjaarsdiner heeft de Wetwinkel €191,49 uitgegeven. Hiervoor
heeft de Wetwinkel een eigen bijdrage van de begeleiders ontvangen van €10,00 per
persoon met een totaal van €40,00. Aan de eindejaarsborrel is €249,60 uitgegeven.
Verder heeft de wetwinkel €100,- bijgedragen aan het Wetwinkeluitje. Aan het einde van
het jaar was er nog een budget van €50,- over van het beschikbaar gestelde budget voor
evenementen. Hiervan heb ik voor iedere medewerker een fles wijn gekocht als
kerstcadeau en bedankje voor hun inzet voor de Wetwinkel.
De boeken- en sfeercommissie heeft dit jaar €66,07 uitgegeven. Hiervan was €19,10
boeken (postzegels, mappen) en €46,97 sfeer (fotolijst, kerstkaarten).
3. Juridische kosten
Juridische kosten zijn de kosten die de Wetwinkel maakt voor cliënten. Dit jaar heb ik het
beleid gehanteerd dat de Wetwinkel pas tot vergoeding/ betaling overgaat indien er geld is
ontvangen van de cliënt. Zo wordt er voorkomen dat de Wetwinkel iets voorschiet voor een
cliënt maar het geld vervolgens niet terugkrijgt. Vooral voor hoge bedragen zoals
griffiekosten en dagvaardingen is dit essentieel. De juridische kosten bestaan uit €136,93
aangetekende brieven, €378,- griffiekosten, €288,39 dagvaardingen, €7,50 uittreksel
Kamer van Koophandel, €93,29 opvragen medische gegevens AMC cliënt, €3662,13
vorderingen van cliënten, €8,40 proces verbaal en €5,84 PostNL (indien te weinig
postzegels op een brief zijn geplakt). Op de betaalrekening was dit een totaalbedrag à
€39,20 en op de derdengeldenrekening was dit een totaalbedrag à €4.541,19.

4. Bestuursbudget
Het bestuursbudget was dit jaar €6600,- en werd in twee termijnen uitbetaald. De eerste
termijn is overgemaakt aan de bestuurders Lotte Kehrer, Tessel de Zwieten de Blom en
Marielle Berkhof. Lotte Kehrer en Tessel de Zwieten de Blom hebben ieder €1512,50
ontvangen en Marielle Berkhof heeft €275,- ontvangen. Dit verschil moest gemaakt
worden aangezien de Uva alleen een bestuursbeurs toekent aan bestuursleden die nog
hun Ov-reisproduct hebben. De tweede termijn is overgemaakt aan Christiaan Steenken,
Tessel de Zwieten de Blom en Sophie Bakker. Ieder heeft €1100,- ontvangen.
5. Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht is een belangrijk orgaan binnen de Wetwinkel. Minimaal twee keer
per jaar dient het bestuur en de Raad van Toezicht samen te komen om lopende zaken te
bespreken. Tijdens de vergaderingen is er €84,-.
6. Overig
Deze uitgavenpost is voor onvoorziene kosten. Dit jaar heb ik €10,99 vergoed voor een
bos bloemen. Dit was een bedankje voor een begeleider die na de eindejaarsborrel de
resterende rekening op zich had genomen.
Ik heb €70,- overgemaakt van de betaalrekening naar de derdengeldenrekening,
aangezien hier onvoldoende op stond voor de kosten van de bank.

Totaal
In totaal heeft de Wetwinkel in 2016 €15.179,11 ontvangen en €14.954,04 uitgegeven.
We hebben dus minder uitgeven dan we hebben ontvangen. Het was een goed jaar.

