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Toelichting financiële verantwoording 2017  

Inleiding  

Deze toelichting beoog de financiële verantwoording die jaarlijks wordt geschreven te verduidelijken. 
Naast deze 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 de redenen daar achter. 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 de begroting worden gepresenteerd waarna zal worden ingegaan op de drie 
rekeningen van de Wetwinkel en de inkomsten op deze rekeningen en vervolgens zullen de uitgaven en 
inkomsten worden besproken.  

 

Begroting  

 

 

Volgens de begroting zou er aan het eind van het boekjaar 2018 een positief bestaan van 145,- euro. 
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WINST EN VERLIESREKENING  

 

 

 

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. Voor een goed overzicht raad ik de volgende penningmeester 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. 

De inkomsten: 

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 toegewezen 
te krijgen. In janauri 2018 is de subsidie van de UvA voor het jaar 2017 binnengekomen, een bedrag 
van € 1.590,-. De subsidie van de UvA voor 2018 is in november 2018 binnengekomen. Ik heb beide 
meegenomen in de winst en verliesrekening, maar die van 2017 heb ik wel van het totaal aan inkomsten 
afgehaald. De subsidie van de Raad voor de Rechtsbijstand bedraagt €1.000. 

 

 



4 
 

2. Giften  

Het totaal aan giften van dit jaar was € 170,-, dit is ver beneden begroting. 

Zoals elk jaar hebben we wel € 300 van Certa Legal ontvangen. 

3. Salaris gemachtigden  

Een salaris gemachtigden is het salaris dat een gemachtigde ontvangt na een procedure. Dit jaar heeft 
de Wetwinkel €750,- aan salaris gemachtigde ontvangen. Dit is aanmerkelijk boven budget! 

4. Rente  

De Wetwinkel ontvangt op de spaarrekening rente. Dit jaar was dit  veel minder ten opzichte van vorig 
jaar. De Wetwinkel heeft €9,39 aan rente ontvangen.  

5. Boodschappen  

Er is elke maand voor €20,- boodschappen begroot voor de vergaderingen en €20 voor de evaluaties. Er 
waren drank en snacks over van het Wetwinkelweekend begin oktober. Deze drank en snacks hebben 
we gebruikt voor de vergaderingen en evaluaties van november en december. Dit scheelde dus €80. Dit 
bedrag heb ik gebruikt om de eerste drankjes mee te betalen tijdens de afscheidsborrel van Paola en 
Wijn. 
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Uitgaven  

1. Overheadkosten  

Dit zijn de algemene kosten die de Wetwinkel aan haar organisatie kwijt is.  

- Onkosten ING: 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 en bedroegen afgelopen jaar een totaal van 308,89 euro. 

- De kopieerkosten van 2018 bedroegen 0 euro. 
- Aan boodschappen voor de evaluaties en de vergaderingen waren we dit jaar € 220,03 kwijt. Per 

evaluatie en vergadering mag er €20,- worden uitgegeven. Dat dit lager uitvalt komt doordat we bij 
de laatste twee vergaderingen en evaluaties niets hebben uitgegeven omdat er drank en snacks over 
waren van het wetwinkelweekend. 

- De kosten voor telefonie waren dit jaar €9,15. Het telefonieabonnement was door de vorige 
penningmeester nog niet opgezegd, waardoor we de eerste maand nog moesten betalen (januari). 
Daarna is het abonnement opgezegd omdat er geen gebruik meer van werd gemaakt en toen hebben 
we een gedeelte teruggekregen van KPN. De bespaarde kosten zijn gebruikt tijdens het Nieuwjaars 
diner in januari 2018. 

- Relatiegeschenken zijn afscheidscadeaus voor de medewerkers die de Wetwinkel verlaten. 
Hiervoor vergoedt de Wetwinkel €10,00 per relatiegeschenk. In totaal kwam dit uit op een bedrag 
van € 30,-. 

- Dit jaar is er € 8,40 uitgegeven aan de Kamer van Koophandel door de Wetwinkel, door het 
versturen van een wijziging in de KvK. 

- Aan verzekeringen waren we dit jaar €354,62 kwijt. 
- In de zaak waarvoor 500 euro aan salaris gemachtigde is ontvangen, zijn we met cliënt 

overeengekomen dat de kosten voor griffie en dagvaarding daarmee gedekt worden door ons. Dat 
is bij elkaar 324 euro en is opgenomen als juridische kosten op de winst en verlies rekening. 
 

2. Commissies  

De computercommissie was dit jaar €69 kwijt voor de domeinnaam. 

De evenementencommissie heeft dit jaar € 1800,59 uitgegeven aan evenementen.  

Aan het Nieuwjaars diner is € 1250 uitgegeven. Omdat we het niet bij iemand thuis konden doen moest 
het wel op locatie, bij Roest. Het budget was € 400, hier heb ik € 300 bij opgeteld wegens besparing 
elders (telefoon, kopieerkosten, kosten KvK, drukkosten publiciteitscommissie vielen allemaal lager uit) 
en de rest zou betaald worden door wetwinkeliers zelf en door degenen die ook bij het diner aanwezig 
waren (begeleiders bijvoorbeeld). Desondanks zijn er 165,17 euro onvoorziene kosten bijgekomen.   

Aan het wetwinkelweekend is € 895,42 uitgegeven. Dit bedrag is opgebouwd uit €881,68 voor de 
AirBnB en € 23 onvoorzien (Paola en Jip hebben kosten gemaakt voor o.a. een brandgat van een sigaret 
in een stoel in de AirBnB). De boodschappen, het vervoer en de activiteit op zaterdag hebben de 
wetwinkeliers zelf betaald. 

Er is € 340 uitgegeven aan de nieuwjaarsborrel, € 40 meer dan begroot, eigenlijk simpelweg omdat de 
medewerker van het café zelf ook te laat door had dat we de € 300 waren gepasseerd (en ik had dit ook 
niet door). Maar dit past wel binnen de begroting dus heb ik het zo gelaten.  

Aan de afscheidsborrel van Paola en Wijnand is € 80 uitgegeven die over bleef doordat er de laatste 2 
maanden geen boodschappen zijn gedaan voor de vergadering en evaluatie, dit waren dus geen extra 
kosten voor de Wetwinkel. 
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De boeken- en sfeercommissie heeft € 154,97 uitgegeven aan aankleding van het nieuwe kantoor voor 
o.a. kantoorartikelen. Als advies voor de volgende penningmeester zou ik willen aangeven dat hier meer 
voor begroot wordt vanwege de verhuizing die in januari gepland staat. 

De publiciteitscommissie heeft € 23,97 uitgegeven aan adresstickers. 

De scholingscommissie heeft € 30 uitgegeven aan bedankjes (flessen wijn) voor in totaal 2 scholingen.  

3. Raad van Toezicht  

De Raad van Toezicht is een belangrijk orgaan binnen de Wetwinkel. De RvT en het bestuur dienen 
jaarlijks samen te komen om lopende zaken te bespreken. Tijdens de vergaderingen is er € 28,55 
uitgegeven (Bagels en Beans). 

4. Overig en Onvoorzien  

Overige kosten zijn gemaakt doordat ik heb besloten alle Wetwinkeliers een bedankje te geven aan het 
eind van het jaar, dit kostte iets meer dan 70 euro.  

Totaal  

In totaal heeft de Wetwinkel in 2018 € 5.109,39 ontvangen en € 3.407,01 uitgegeven. Ik heb hier voor 
de volledigheid de subsidie van de UvA van 2017 van 1.590 euro vanaf gehaald, omdat deze eigenlijk 
niet tot mijn boekjaar behoort. De Wetwinkel heeft 2018 afgesloten met een positief van 412,38 euro. 

 

TOTAAL 

 


