FINANCIËLE VERANTWOORDING STICHTING
WETWINKEL AMSTERDAM 2020

Dorien Taal
Penningmeester Stichting Wetwinkel Amsterdam 2020
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Hoofdstuk 1: Voorwoord
Het werk dat voor u ligt omvat de financiële verantwoording van Stichting Wetwinkel Amsterdam over het jaar 2020. 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 2 februari 2021,
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 van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020.
Nieuw in 2020 voor Stichting Wetwinkel Amsterdam is de acquisitiecommissie. Deze commissie houdt zich bezig met het
werven van nieuwe kantoren die mogelijk een samenwerking met Stichting Wetwinkel Amsterdam aan willen gaan. Deze
samenwerking wordt voorgegeven aan de hand van de pakketten die Stichting Wetwinkel Amsterdam aanbied. Deze
pakketten hebben een verschillende inhoud, die bestaan uit kantoorbezoeken, masterclasses, vermeldingen op de website
en borrels. In december 2020 is Stichting Wetwinkel Amsterdam zijn eerste samenwerking aangegaan met het
advocatenkantoor De Roos Advocaten.

Dorien Taal, Penningmeester 2020 Stichting Wetwinkel Amsterdam
Alkmaar, januari 2020
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Hoofdstuk 2: Begroting
Onderstaand vindt u de begroting van de inkomsten en uitgaven over 2020 afgebeeld.
2.1 Inkomsten

2.2 Uitgaven

2.3 Toelichting begroting
Volgens de begroting zou er aan het eind van het jaar quitte gespeeld worden. Ik heb dit jaar de
onvoorziene kosten zo hoog mogelijk gemaakt, omdat ik op de hoogte was van een mogelijke
aansprakelijkheidsstelling. Zodoende ben ik, in tegenstelling tot vorige jaren, in de begroting niet
uitgegaan van een positief bestaan aan het eind van het boekjaar.
Deze begroting is gemaakt in januari 2020. Op dat moment was de COVID19-crisis niet te
voorzien. Zodoende is hier geen rekening mee gehouden.
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Hoofdstuk 3: Resultaten
Onderstaand vindt u de inkomsten en uitgaven over 2020 afgebeeld.
3.1 Resultaat inkomsten

3.2 Resultaat uitgaven

3.3 Tussenevaluatie resultaten
Zoals in hoofdstuk 2 beschreven, zou er aan het eind van het boekjaar 2020 quitte gespeeld
worden.
Ondanks dat er in 2020 meer inkomsten zijn geweest dan verwacht, namelijk € 3.356,44 in plaats
van € 3.040,-, zijn er nog meer uitgaven geweest. Dit komt doordat de onvoorziene kosten in 2020
veel hoger waren dan begroot. De totale uitgaven waren begroot op € 3.040,-, en zijn uitgevallen
op € 3.658,86.
Dit leidt tot een negatief resultaat van € 302,42 (€ 3.356,44 - € 3.658,86).
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Hoofdstuk 4: Specificatie betaalrekeningen
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.
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. Onder het tabje ‘sparen’ van ING is de
rekening nog eens te zien. Hierop staat +/- €8.000,- wat is gespaard voor onder andere het
Wetwinkellustrum van 2020/2021. Het lustrum zal worden verzet naar een eerstvolgende datum
waarop het mogelijk is een evenement te organiseren.
Deze rekening kan ook worden aangesproken wanneer de onvoorziene kosten hoger dan de begroting
uitvallen. Zoals ik dit jaar gezien heb, is het dus van belang ervoor te zorgen dat op deze rekening
een buffer staat. Ik raad de volgende penningmeester dan ook aan om in de begroting een deel voor
sparen te reserveren.
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Hoofstuk 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. Ieder jaar dient de penningmeester opnieuw een aanvraag in om de subsidies
toegewezen te krijgen. In november 2020 is de subsidie á € 1.590,- van de UvA over het jaar 2020
toegekend. Het bedrag is op 8 januari 2021 binnengekomen, ik heb dit bedrag wel meegenomen in
het boekjaar 2020. Voorheen vroeg de penningmeester deze subsidie aan in september. Na overleg
met de subsidieverstrekker kunnen wij voortaan vanaf januari deze subsidie aanvragen. Dit is een
fijne uitkomst, die meer ruimte aan de penningmeester verstrekt.
De tweede subsidie is van de Raad voor de Rechtsbijstand en bedraagt € 1.000,-. De aanvraag
hiervan wordt ons rond maart/april toegezonden. Wij hebben deze subsidie op 22 oktober 2020
ontvangen.
5.2 Giften
Het totaal aan giften in 2020 was € 466,44. Dit is ruim boven de begrote € 250,-.
Specificatie van de giften

5.3 Acquisitie
Zoals in het voorwoord aangegeven beschikt de wetwinkel sinds 2020 over een acquisitiecommissie.
De penningmeester is verplicht onderdeel van deze commissie. Deze commissie houdt zich bezig met
het werven van nieuwe kantoren die mogelijk een samenwerking met Stichting Wetwinkel
Amsterdam aan willen gaan. Deze samenwerking wordt vormgegeven aan de hand van de pakketten
die Stichting Wetwinkel Amsterdam aanbied. Deze pakketten hebben een verschillende inhoud, die
bestaan uit kantoorbezoeken, masterclasses, vermeldingen op de website en borrels.
In december 2020 is de wetwinkel een samenwerking aangegaan met het advocatenkantoor De Roos
Advocaten. De Roos Advocaten heeft gekozen voor pakket 1 ter waarde van € 300,-.
5.4 Salaris gemachtigde
Een salaris gemachtigde is het salaris dat een gemachtigde ontvangt na een procedure. Dit jaar heeft
de Wetwinkel niet geprocedeerd, en dus ook geen salarisgemachtigde ontvangen.
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Hoofdstuk 6: Toelichting uitgaven
6.1

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 € 269,61
Aan boodschappen voor de evaluaties en de vergaderingen waren we dit jaar € 63,38 kwijt. Per
evaluatie en vergadering mag er €20,- worden uitgegeven. Dat dit lager uitvalt komt doordat er
maar 3 evaluaties en vergaderingen fysiek hebben plaatsgevonden, te wijten aan de
Coronacrises
Dit jaar is er € 2,30 uitgegeven aan de Kamer van Koophandel door de Wetwinkel. Dit betrof
een uittreksel van de wetwinkel zelf.
Aan verzekeringen waren we dit jaar €350,610 kwijt.
Doordat medewerkers van de wetwinkel in 2018 een slordige fout hebben gemaakt, zijn wij
aansprakelijk gesteld door de gedupeerde. Wij hebben geschikt en dit heeft ons € 2.769,95. Wij
hanteren vanaf heden een aansprakelijkheidsbeding.

6.2 Commissies
De computercommissie was dit jaar €67,73 kwijt aan een Zoom-abonnement. Ook heeft de
commissie € 18,15 uitgegeven aan VINEXX.
De evenementencommissie heeft dit jaar € 160,- uitgegeven aan evenementen. Dit was voor een
borrel in café de Biertuin te Amsterdam.
De boeken- en sfeercommissie heeft € 23,65 uitgegeven aan een pinautomaat. Door dit pinautomaat
is het mogelijk voor cliënten om bijvoorbeeld aangetekende brieven direct te betalen.
De scholingscommissie heeft € 23,30 uitgegeven aan bedankjes voor de scholing bij Höcker
Advocaten.
6.3 Totaal

Zoals hierboven reeds aangegeven is er in 2020 een verlies geleden van € 302,42.
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