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Hoofdstuk 1: Voorwoord 
 

Het werk dat voor u ligt omvat de financiële verantwoording van Stichting Wetwinkel Amsterdam 
over 2019. Jaarlijks wordt een dergelijke verantwoording geschreven om het financiële jaar van de 
stichting inzichtelijk te maken. Naast deze schriftelijke verantwoording, vindt er ook jaarlijks een 
mondelinge toelichting plaats, dit jaar op dinsdag 4 februari 2020, tijdens de vergadering van 
februari. 

Deze twee vormen van toelichting op de financiën hebben als doel niet alleen inzicht te bieden in 
hoeveel geld er in en uit gaat bij de Wetwinkel, maar ook inzicht te bieden in de redenen daarachter. 
De schriftelijke toelichting helpt tevens toekomstige bestuurders, de Raad van Toezicht en 
medewerkers (“Wetwinkeliers”) duidelijkheid te verschaffen over de financiën van de Wetwinkel.  

In deze toelichting zal eerst de begroting worden gepresenteerd en vervolgens de resultaten. Tot slot 
zal er volledigheidshave een toelichting worden gegeven op  de verschillende rekeningen die de 
Wetwinkel beheert en een uiteenzetting worden gegeven van de kosten- en inkomstenposten van de 
stichting. 

Het boekjaar loopt, wellicht ten overvloede, van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019. 

Nieuw in 2019: van vrijwel alle uitgaven zijn de bonnetjes te vinden in de Wetwinkel Dropbox van de 
penningmeester ter verantwoording. Dit heb ik in 2019 ingevoerd. In de jaren voor 2019 werden de 
papieren bonnetjes bewaard in enveloppen. Ik wilde vanaf dit jaar een papierloze administratie 
bewerkstelligen. Daarnaast heb ik de specificaties van alle uitgaven bijgehouden in Excel, wat naar 
mijn mening ook ontbrak de afgelopen jaren. Ik hoop het op deze manier overzichtelijker en 
betrouwbaarder te hebben gemaakt. Alle specifieke uitgaven zijn uiteraard in deze verantwoording 
te vinden, overeenkomstig met hetgeen in  Excel staat beschreven. 

 

           Marit van Opstal, penningmeester 2019 

        Amsterdam, januari 2020 
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Hoofdstuk 2: Begroting 
 

In onderstaande staat de begroting van de uitgaven en de inkomsten over 2019 afgebeeld. 

2.1. Uitgaven 

 Begroting: 
Kopieer- en telefoniekosten € -  
Bankzaken/ING € 340.00  
Boodschappen vergadering € 400.00  
KvK € 30.00  
Relatiegeschenken Oud-Wetwinkeliers € -  
Verzekeringen € 350.00  
Raad van Toezicht € 100.00  
Boeken- en sfeercommissie € 100.00  
Computercommissie € 50.00  
Evenementencommissie € 2,000.00  
Publiciteitscommissie € 80.00  
Scholingscommissie € 50.00  
Sollicitatiecommissie € 50.00  
Onvoorziene kosten € 100.00  

  
 Begroting uitgaven: 

 € 3,650.00  
 

2.2. Inkomsten 
Subsidie UvA € 1,590.00  
Raad voor de Rechtsbijstand € 1,000.00  
Rente € 100.00  
Salaris van gemachtigde € 512.00  
Giften € 550.00  
  
Totaal Begroting Inkomsten: 
 € 3,752.00  
 

2.3. Toelichting begroting 
Volgens de begroting zou er aan het eind van het boekjaar 2019 een positief bestaan van €102 
(3,752.00 -/- 3,650.00). Hieronder valt het daadwerkelijke resultaat in te zien. 
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Hoofdstuk 3: Resultaten 
 

In het onderstaande zijn de resultaten over 2019 inzichtelijk gemaakt. Voor het gemak is de 
begroting er aan de rechterkant naast afgebeeld. 

3.1. Resultaat uitgaven 

 Gemaakte kosten: Begroting: 
Kopieer- en telefoniekosten € -  € -  
Bankzaken/ING € 329.12  € 340.00  
Boodschappen vergadering € 138.38  € 400.00  
KvK € 7.25  € 30.00  
Relatiegeschenken Oud-Wetwinkeliers € -  € -  
Verzekeringen € 354.62  € 350.00  
Raad van Toezicht € -  € 100.00  
Boeken- en sfeercommissie € 89.89  € 100.00  
Computercommissie € -  € 50.00  
Evenementencommissie € 2,025.01  € 2,000.00  
Publiciteitscommissie € 62.97  € 80.00  
Scholingscommissie € 26.12  € 50.00  
Sollicitatiecommissie € 64.34  € 50.00  
Onvoorziene kosten € 309.26  € 100.00  

   
 Kosten: Begroting: 

 € 3,406.96  € 3,650.00  

   
 Inkomsten: Begroting Inkomsten: 

 € 3,408.90  € 3,752.00  

   
 Winst of Verlies + € 1.94  
 

3.2. Resultaat inkomsten 
 Inkomsten: Begroting: 
Subsidie UvA € 1,590.00  € 1,590.00  
Raad voor de Rechtsbijstand € 1,000.00  € 1,000.00  
Rente €0  €100  
Salaris van gemachtigde € 512.00  € 512.00  
Giften € 306.90  €550  
   
Totaal: €3,408.90  
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3.3. Tussenevaluatie resultaten 
Zoals hierboven beschreven, zou er aan het eind van het boekjaar 2019 een positief bestaan van 
€102 (3,752.00 -/- 3,650.00).  

Echter, in 2019 zijn er minder inkomsten geweest dan verwacht, namelijk €3,408.90 in plaats van 
€3,752.00. Om dit gat te dichten, is erop toegezien dat er over 2019 ook minder uitgaven waren dan 
begroot, namelijk €3,406.96 in plaats van €3,650.00. 

Bovenstaande leidt tot een positief resultaat van €1,94. 
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Hoofdstuk 4: Specificatie rekeningen 
 

De Wetwinkel heeft een spaarrekening en drie lopende rekeningen bij ING: een betaalrekening, een 
derdengeldenrekening en een ‘spaarrekening’.  

4.1. Betaalrekening 
Op de betaalrekening (NL41INGB0004693209) ontvangt de Wetwinkel haar inkomsten zoals 
subsidies en giften. 

4.2. Derdengeldenrekening 
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.  

4.3. ‘Spaarrekening’ 
De spaarrekening (NL02INGB0008696325) is bedoeld om geld op te sparen en rente op te  
ontvangen. In feite wordt deze rekening niet gebruikt. 

4.4. Spaarrekening 
Tot slot hebben we de ‘echte’ spaarrekening, waar we niet aanzitten. [rekeningnummer toevoegen] 
Deze is te vinden onder het tabje ‘sparen’ van ING. Hierop is gespaard voor het Wetwinkellustrum 
van 2020/2021. In 2019 is er niets bijgeschreven op de spaarrekening. Voor zover bekend in 2018 
ook niet. 

4.4. Rente 
Dit jaar is er geen sprake geweest van rente, op geen van de rekeningen. 
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Hoofdstuk 5: Specificatie inkomsten 
 

5.1. 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 december 2019 is de subsidie van de UvA over het studiejaar 
2019/2020 binnengekomen, een bedrag van €1,590. De subsidie van de Raad voor de Rechtsbijstand 
bedraagt €1,000 en is ontvangen in [maand invullen]. 

5.2. Giften 
Het totaal aan giften van dit jaar was €306.90, dit is ver beneden de begroting van €550. 

Een specificatie van de giften per maand in 2019: 

Jan/feb € 125.00  
Maart € 35.00  
April € 0.40  
Mei € 64.00  
Juni € 10.00  
Juli € 2.50  
Augustus € -  
September € 30.00  
Oktober € -  
November € 40.00  
December € -  
 

5.3. Salaris gemachtigde  
Een salaris gemachtigde is het salaris dat een gemachtigde ontvangt na een procedure. Dit jaar heeft 
de Wetwinkel €512 aan salaris gemachtigde ontvangen. Dit was al aan het begin van 2019, met dank 
aan Paola, waardoor het precies begroot staat op €512. 

5.4. Rente  
Zoals hierboven genoemd heeft de Wetwinkel over 2019 €0 aan rente ontvangen, in plaatst van €100 
begroot. Dit is vele malen minder dan de afgelopen jaren, dus advies is om voor 2020 daarvoor €0 te 
begroten. 
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Hoofdstuk 6: Specificatie uitgaven 
 

In dit hoofdstuk zijn alle specificaties van de uitgaven op volgorde van hoe deze aangeven staan in de 
begroting in te zien. Ter herhaling een overzicht: 

 Gemaakte kosten: Begroting: 
Kopieer- en telefoniekosten € -  € -  
Bankzaken/ING € 329.12  € 340.00  
Boodschappen vergadering € 138.38  € 400.00  
KvK € 7.25  € 30.00  
Relatiegeschenken Oud-Wetwinkeliers € -  € -  
Verzekeringen € 354.62  € 350.00  
Raad van Toezicht € -  € 100.00  
Boeken- en sfeercommissie € 89.89  € 100.00  
Computercommissie € -  € 50.00  
Evenementencommissie € 2,025.01  € 2,000.00  
Publiciteitscommissie € 62.97  € 80.00  
Scholingscommissie € 26.12  € 50.00  
Sollicitatiecommissie € 64.34  € 50.00  
Onvoorziene kosten € 309.26  € 100.00  
 

Nogmaals: van vrijwel alle uitgaven zijn de bonnetjes te vinden in de Wetwinkel Dropbox van de 
penningmeester ter verantwoording.  

6.1. Kopieer- en telefoniekosten 

€0 begoot, €0 uitgegeven. 

De kosten voor kopiëren en telefoneren worden nu volledig gedekt door de UvA. Dit leek in 2018 ook 
al het geval, maar de post is toch behouden voor het geval dat er iets zou veranderen, wat niet zo 
blijkt te zijn. Advies voor 2020 is de post te verwijderen uit de begroting. 

6.2. Bankzaken/ING 
 
€340 begroot, €329.12 uitgegeven. 

Een relatief dure post. Er wordt ongeveer elke twee maanden van elke rekening geld afgeschreven. 
Advies is om in 2020 te bekijken of dit goedkoper kan. Een voorbeeld is dat de ‘spaarrekening’ niet 
wordt gebruikt, maar  er wordt wel voor betaald. Dit zou wellicht goedkoper kunnen. 

Specificatie 2019: 

28-01-2019 Kosten ING Zakelijk Bankzaken/ING € 44.87  Lopende rekening 

04-02-2019 Kosten ING Zakelijk Bankzaken/ING € 22.78  naar: NL02 (spaar) 

04-02-2019 Kosten ING Zakelijk Bankzaken/ING € 21.49  naar: NL53 (derden) 

26-04-2019 Kosten ING Zakelijk Bankzaken/ING € 31.85  Lopende rekening 

26-04-2019 Kosten ING Zakelijk NL02 Bankzaken/ING € 17.96  Rekening NL02 

20-05-2019 Kosten ING Zakeljik Bankzaken/ING € 15.14  Overgemaakt naar NL53 voor afschrijving 26-04-2019 
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26-07-2019 Kosten Bank 26-7 Bankzaken/ING € 31.90  Lopende rekening 

26-07-2019 Kosten ING Zakelijik NL53 Bankzaken/ING € 15.94  NL53 

26-07-2019 Kosten ING Zakelijk NL02 Bankzaken/ING € 16.28  NL02 

28-10-2019 Kosten ING Zakelijk Bankzaken/ING € 18.56  Rekening NL02 

28-10-2019 Kosten ING Zakelijk Bankzaken/ING €15.50 Rekening NL 42 

28-10-2019 Kosten ING Zakelijk Bankzaken/ING €30.01  

26-11-2019 Kosten ING Zakelijk NL53 Bankzaken/ING €11.10  

26-11-2019 Kosten ING Zakelijk Bankzaken/ING €4.90 NL53 

26-11-2019 Kosten ING Zakelijk NL02 Bankzaken/ING €8.76 NL02 

12-12-2019 Aanvulling rekening 02 Bankzaken/ING €0.00 €19,88 overgemaakt naar NL02, maar al eerder verwerkt bij Bankzaken/ING. Gaat er dus in feite niet af. 

30-12-2019 Kosten ING Zakelijk NL 02 Bankzaken/ING €6.78 NL02 (vanaf rekening 02) 

30-12-2019 Kosten ING Zakelijk NL 53 Bankzaken/ING €4.98 NL53 (vanaf rekening 53) 

30-12-2019 Kosten ING Zakelijk Bankzaken/ING €10.32 NL41 

 

6.3. Boodschappen vergadering 
 
€400 begroot, €138.38 uitgegeven. 

Er is elke maand voor €20 boodschappen begroot voor de vergaderingen en €20 voor de evaluaties. 
Echter, dit jaar is lang niet alles opgemaakt of teruggevraagd. Waar €400 stond begroot, is €138.38 
uitgegeven. Vaak hadden we nog drank of hapjes over van de maand ervoor of vroegen 
Wetwinkeliers het voorgeschoten geld niet terug. Daarnaast waren er drank en snacks over van het 
Wetwinkelweekend in november. Deze drank en snacks hebben we gebruikt voor de vergaderingen 
en evaluatie van december. Dit scheelde dus opnieuw €40.  

Specificatie 2019: 

21-01-2019 Vergadering januari Boodschappen vergadering/evaluatie € 20.00  Voorgeschoten door Milan 

13-03-2019 Vergadering 12 maart Boodschappen vergadering/evaluatie € 15.14  Claudia 

02-04-2019 Vergadering 2 april Boodschappen vergadering/evaluatie € 14.77  Carlijn 

12-04-2019 Evaluatie 4 april Boodschappen vergadering/evaluatie € 20.00  Joran 

14-05-2019 Vergadering 2 april Boodschappen vergadering/evaluatie € 24.00  Zoë (25 minus 1 euro Bunq test Milan) 

14-05-2019 Evaluatie 4 april Boodschappen vergadering/evaluatie € 17.92  Irene 

06-10-2019 Eevaluatie oktober Boodschappen vergadering/evaluatie € 12.79  Verrekend met 19,10 van carlijn tikkie afscheidsborrel 

06-12-2019 Boodschappen december Boodschappen vergadering/evaluatie €13.76 Vergadering 3 dec, voorgeschoten door Tom 

 

6.4. KvK 
 
€30 begroot, €7.25 uitgegeven 

Tweemaal een kleine afschrijving van de Kamer van Koophandel. Advies is de begroting voor 2020 
ietwat omlaag te schroeven. 

Specificatie 2019: 

04-11-2019 Kosten KvK KvK €4.95 

09-12-2019 Kosten KvK KvK €2.30 
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6.5. Relatiegeschenken Oud-Wetwinkeliers 
 
€0 begroot, €0 uitgegeven. 

Relatiegeschenken zijn afscheidscadeaus voor de medewerkers die de Wetwinkel verlaten. Hiervoor 
vergoedde de Wetwinkel tot en met 2019 €10,00 per relatiegeschenk. In 2019 is dit afgeschaft, om 
geld te besparen. Cadeaus worden gekocht door de kinderen van de afscheidnemende Wetwinkelier 
zelf. 

Advies is om dit voort te zetten. 

6.6. Verzekeringen 
 

€350.00 begroot, €354.62 uitgegeven. 

De Wetwinkel is verzekerd bij Klap Assurantiën voor aansprakelijkheid en elektronica. 

Advies is om de elektronicaverzekering stop te zetten à €92.57 per jaar, dit wordt vergoed door de 
UvA. Er is al contact opgenomen met Klap, graag voortzetten, zoals besproken met Dorien. 

Specificatie 2019: 

22-04-2019 Klap verzekering Verzekeringen € 262.05  

30-08-2019 Klap factuur Verzekeringen € 92.57  

 

6.7. Raad van Toezicht 
 
Begroot €100, uitgegeven €0. 

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. Dit jaar is er echter niets uitgegeven aan 
hapjes en drankjes tijdens een vergadering. Het leek niet nodig met elkaar af te spreken, er is af en 
toe telefonisch of via Whatsapp contact geweest.  

Advies is om wel wat geld in te begroten in 2020. Leuk en goed om wel weer een keer af te spreken. 

6.8. Boeken- en sfeercommissie 
 
€100 begroot, €89.89 uitgegeven. 

De boeken- en sfeercommissie zorgt jaarlijks voor onder andere het aanschaffen kantoorartikelen. 

Specificatie 2019: 

15-11-
2019 Enveloppen 

Boeken- en 
sfeercommissie €84.36 

Voorgeschoten door 
Dorien 

10-07-
2019 

Mappen etc. 
Action 

Boeken- en 
sfeercommissie € 5.53  Zoë 
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6.9. Computercommissie 
 

€50 begroot, €0 uitgegeven. 

De computercommissie zorgt onder andere voor het onderhoud van de website en/of een eventuele 
aankoop van bijvoorbeeld een domeinnaam. Dit jaar zijn er geen kosten gemaakt. 

6.10. Evenementencommissie 
 

€2,000 begroot, € 2,025.01 uitgegeven. 

De evenementencommissie is de grootste commissie bij De Wetwinkel. Zij zorgt jaarlijks voor de 
Openingsborrel, het Nieuwjaarsdiner en het Wetwinkelweekend. Daarnaast regelt zij de 
afscheidsborrels voor de vertrekkende Wetwinkeliers. Deze laatste worden in beginsel door de 
Wetwinkeliers zelf betaald. Kan van worden afgeweken. 

Dit jaar leek de winst meer dan €400 te worden en is besloten €355 aan de laatste borrel te doneren 
en daarbij kerstcadeaus (kerstsokken) te geven aan elke Wetwinkelier als bedankje, à €36.60 totaal. 
Er is derhalve voor gekozen van bovenstaande af te wijken. 

Specificatie 2019: 

28-01-2019 Heman verhuur Evenementencommissie € 207.32  Incl. bezorgen en ophalen 

29-01-2019 Uitnodigingen Evenementencommissie € 23.49  Nieuwjaarsdiner 

04-02-2019 Bier Nieuwjaarsdiner Evenementencommissie € 60.57  Voorgeschoten door Boudewijn 

06-02-2019 Bezorgkosten Heman Evenementencommissie € 40.48   
28-02-2019 (af) / 
06-03-2019 (bij) Wijnkosten Evenementencommissie € 196.55  240.95 minus 71.40 Jips moeder 

05-10-2019 
Afscheidsborrel Irene/Zoë/Jip 
Louie Louie Evenementencommissie € 202.00  

I.p.v. nieuwjaarsborrel (begeleiders 
konden niet) (620-22 x tikkie à €19,10 = 
€202) 

20-10-2019 / 26-
11-2019 

Betaling huis 
Wetwinkelweekend Evenementencommissie € 903.00  

€1400 afgeschreven, 26-11-2019 €400, 21-
11-2019 €97 borg bijgeschreven = €903 

23-12-2019 Kerstcadeaus namens bestuur Evenementencommissie €36.60 
Kerstsokken C&A, voorgeschoten door 
Marit 

24-12-2019 
Mooie Boules afsheidsborrel 
Bou etc. Evenementencommissie €355.00 

Volledig vergoed van Marits winst, geen 
tikkies gestuurd 

 

6.11. Publiciteitscommissie 
 
€80 begroot, €62.97 uitgegeven. 

De publiciteitscommissie zorgt onder andere voor het bestellen van flyers en visitekaartjes. 
Daarnaast zorgt zij op creatieve en zelf in te vullen manieren voor de (positieve) bekendheid van de 
Wetwinkel. 

Specificatie 2019: 

04-06-2019 Flyers en visitekaartjes Publiciteitscommissie € 62.97  Carlijn 
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6.12. Scholingscommissie 
 
€50 begroot, €26.12 uitgegeven. 

De scholingscommissie zorgt voor scholingen voor de Wetwinkeliers. Zij kopen hiervoor bedankjes 
voor degenen die de scholing geven. 

Specificatie 2019: 

29-01-2019 Drankcadeau Rogier Scholing Scholingscommissie € 15.99  Scholing januari 2019 

06-02-2019 Cadeau Pallas Advodaten Scholingscommissie € 10.13  Scholing februari, voorgeschoten door Adriana 

6.13. Sollicitatiecommissie 
 

€50 begroot, €64.34 uitgegeven. 

De sollicitatiecommissie neemt de sollicitaties af om nieuwe Wetwinkeliers aan te trekken. Hiervoor 
bestellen zij flyers en overige benodigdheden. Dit jaar is er iets meer uitgegeven dan begroot, flyers 
bleken duurder uit te vallen. 

Specificatie 2019: 

06-02-2019 Flyers Sollicitatiecommissie € 30.00  Voorgeschoten door Jip 

12-12-2019 Flyers Sollicitatiecommissie €34.34 Voorgeschoten door Dorien 

 

6.14. Onvoorziene kosten 
 
€100 begroot, €309.26 uitgegeven. 

De onvoorziene kosten zijn in 2019 hoger uitgevallen dan begroot. Dit heeft te maken met het 
verliezen van de zaak ‘Van  Zijl’ door Jip. Dit waren de kosten ‘Salaris gemachtigde’. De kosten lagen 
eigenlijk hoger, maar Van Zijl heeft zelf ongeveer €200 bijgelegd. De overige €300 kwamen voor 
rekening van de Wetwinkel. 

De €0.01 cent ter bevestiging van de bankrekening is verwaarloosbaar. De overige €9.25 zijn 
uitgegeven aan een verkeerd verstuurde brief door Adriana. Dit is van de fooi afgegaan en daarmede 
contant aan haar gegeven. 

Advies is om na te gaan of de kosten ‘Salaris gemachtigde’ eigenlijk wel voor de rekening van de 
Wetwinkel dienen te komen. Het lijkt eigen risico van de cliënt te zijn. Wellicht hebben we Van Zijl 
hiermee ten onrechte geholpen. 

Specificatie 2019: 

20-06-2019 Zaak Van Zijl verloren Onvoorziene kosten € 300.00  Jip (salaris gemachtigde dat was geëist, andere deel nog door Van Zijl betaald) 

03-10-2019 Mollie betaling instellen Onvoorziene kosten € 0.01  Test Marit 

Onbekend Aangetekende brief Ad Onvoorziene kosten € 9.25  Eerste keer verkeerd verstuurd, uit fooi (oktober) gehaald 

 

6.15. Totaal 
Zoals hierboven reeds aangegeven is er in 2019 een winst gemaakt van €1,94.  


