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Hoofdstuk 1: Voorwoord 

Binnen dit document wordt de financiële verantwoording van Stichting Wetwinkel Amsterdam over 
het jaar 2021 toegelicht. 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. Deze toelichting heeft plaatsgevonden op 8 februari 2022, 
tijdens de maandelijkse vergadering met alle medewerkers (‘Wetwinkeliers’).  

Deze vormen van toelichting op de financiën hebben als doel om zowel inzicht te bieden in de 
geldstromen van de Wetwinkel, maar ook inzicht te bieden in de oorzaken daarachter. De schriftelijke 
toelichting helpt tevens toekomstige bestuurders, de Raad van Toezicht en de Wetwinkeliers 
duidelijkheid te verschaffen over de financiën van de Wetwinkel.  

In deze toelichting zal de begroting worden gepresenteerd en vervolgens de uiteindelijke financiële 
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. 

Er zijn een aantal nieuwe onderdelen doorgevoerd binnen de Wetwinkel in 2021. Er is een nieuwe 
commissie opgericht: de Wetwinkelweekendcommissie. Verder binnen deze financiële 
verantwoording zal hierover een nadere toelichting gegeven worden. 
 
Verder is er in 2021 de ‘Procespotregeling’ opgesteld. Dit is een potje wat gebruikt kan worden om 
maatschappelijke zaken voor de rechter te brengen waarbij de cliënt financieel niet in staat is om 
het geld voor oa. de dagvaarding voor te schieten. Het uitgewerkte plan van deze regeling is voor 
de Wetwinkeliers te vinden in de Teams-omgeving. De procespot wordt gefinancierd met het bedrag 
dat de Wetwinkel binnen krijgt als dank voor het ondersteunen van het ontwikkelen van de 
beslisboom van de Raad van de Rechtsbijstand. De Procespotregeling treedt in werking wanneer dit 
bedrag binnen is. 

 

Sterre van der Meer, Penningmeester 2021 Stichting Wetwinkel Amsterdam 

Amsterdam, januari 2021 
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Hoofdstuk 2: Begroting 

Onderstaand staat de begroting van de inkomsten en uitgaven over 2021 afgebeeld. Het boekjaar 
loopt van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021. 

2.1 Inkomsten 

 

2.2 Uitgaven 

 
2.3 Toelichting begroting  

Volgens deze begroting zou er aan het eind van 2021 geen winst of verlies gemaakt worden. Er is 
niet uitgegaan van een positief bestaan aan het eind van het boekjaar, mede omdat het door 
COVID-19 onduidelijk was hoe het jaar (financieel) zou gaan lopen.  
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- De begroting van de bankzaken zijn gebaseerd op de ‘afrekening betalingsverkeer’ van het 
vorige boekjaar.  

- Verder is er €20 per evaluatie en vergadering begroot voor boodschappen en andere 
benodigdheden. Bij het opstellen van de begroting is er ingeschat dat er tot en met april 
nog geen vergaderingen op locatie zouden kunnen plaatsvinden vanwege COVID-19. 8 x 
€40 p.m. = €320,-.  

- Onder Btw-aangifte valt onder andere de belastingaangifte die de Wetwinkel moet doen 
over de samenwerkingen.  

- Er is ook een bedrag begroot voor het betalen van verzekeringen: de Wetwinkel heeft een 
aansprakelijkheidsverzekering waar jaarlijks een bedrag voor betaald moet worden. 

- Binnen de begroting zijn ook kosten opgenomen voor eventuele uitgaven die nodig zijn 
voor vergaderingen van de RvT met het bestuur.  

- Er staan bij de Evenementencommissie een aantal vaste activiteiten op het programma: 
een borrel, wetwinkelweekend & het wetwinkeldiner. Verder is er ook een bedrag 
meegenomen in de begroting voor een online pubquiz als vervanging van de 
nieuwjaarsborrel.  

- Onvoorziene kosten: afgelopen jaar heeft er een schikking plaatsgevonden vanwege een 
fout van de wetwinkel in 2018; daarom is het verstandig om een potje voor onvoorziene 
kosten te hebben. 
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Hoofdstuk 3: Resultaten 

Onderstaand staan de inkomsten en uitgaven over 2021 afgebeeld. Het boekjaar loopt van 1 
januari 2021 tot en met 31 december 2021. 

3.1 Resultaat inkomsten 

 

3.2 Resultaat uitgaven 

 

3.3 Tussenevaluatie resultaten 

Er zijn in 2021 minder kosten dan verwacht, mede omdat de meeste commissies geen geld nodig 
hadden voor het uitvoeren van hun taken. Verder zijn er ook minder kosten gemaakt omdat het 
Wetwinkeldiner met de begeleiders niet heeft kunnen plaatsvinden door COVID-19. Er zijn ook 
geen onvoorziene kosten in 2021 gemaakt.  
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Het uiteindelijke resultaat over het boekjaar 2021 leidt tot een positief resultaat van €1008,12 
(€3252,18 - €2244,06 = €1008,12).  

Ik adviseer de volgende penningmeester de kostenpost ‘RvT’ te skippen. De RvT komt vaak langs 
tijdens algemene vergaderingen en afgelopen jaar is hier een vergadering met het bestuur aan 
vastgeplakt. Er zijn op deze momenten geen extra kosten nodig, omdat er al een vergadering 
plaatsvindt.  

Verder adviseer ik de volgende penningmeester om, ondanks dat niet alle commissies uitgaven 
hebben gehad, toch weer voor elke commissie een bedrag beschikbaar te stellen in de begroting.  

Ook is het belangrijk om ruimte op te stellen voor eventuele onvoorziene kosten. Echter is er met 
dit positieve resultaat van 2021 waarschijnlijk genoeg buffer om onvoorziene kosten in 2022 te 
betalen.  
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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 betaalrekening waar een spaarrekening aan gekoppeld is.  

 

4.1 Betaalrekening 

Op de betaalrekening (NL41 INGB 0004 6932 09) ontvangt de Wetwinkel haar inkomsten zoals 
subsidies. Vanuit deze rekening worden onder andere betalingen naar de Belastingdienst verricht.  

 

4.2 Derdengeldenrekening 

De derdengeldenrekening (NL53 INGB 0003 2526 40) 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 Lopende rekening  

De penningmeester heeft een betaalpas van de lopende rekening (NL02 INGB 0008 6963 25). Deze 
wordt gebruikt voor de betalingen ‘buiten de deur’. Boodschappen voor vergaderingen worden met 
deze pas gedaan, evenals het betalen van eventuele uitjes.  

 

4.4 Spaarrekening 

Verder heeft de Wetwinkel ook een spaarrekening (NL02 INGB 0008 6963 25). Deze 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 te zien. Hierop staat +/- €8.000,- wat is gespaard voor onder 
andere het Wetwinkellustrum van vorig jaar (2020/2021). Dit lustrum is verzet naar een nader te 
bepalen datum wanneer het mogelijk is om een evenement te organiseren.  

Deze rekening kan ook worden aangesproken wanneer de onvoorziene kosten hoger dan de begroting 
uitvallen. Het is van belang dat de Wetwinkel een buffer heeft, zo blijkt ook uit het financiële 
jaarverslag van 2020.  
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Hoofstuk 5: Specificatie inkomsten 

 

5.1 Subsidies 

De Wetwinkel ontvangt ieder jaar twee subsidies: een subsidie van de Universiteit van Amsterdam 
en een subsidie van de Raad voor de Rechtsbijstand. Ieder jaar dient de penningmeester een 
aanvraag in om de subsidies toegewezen te krijgen.  

In november 2021 is de subsidie van €1590 van de UvA over het jaar 2021 toegekend. Dit bedrag 
hebben wij eind december 2021 ontvangen. Het is belangrijk voor de komende penningmeester om 
er rekening mee te houden dat er in 2022 een ander bedrag toegekend kan worden of dat er zelfs 
een hele andere aanpak gaat komen voor de toekenning van subsidieaanvragen van de UvA. Ik heb 
als penningmeester van 2021 de toekomstige penningmeester geïnformeerd om hier rekening mee 
te houden.  

De tweede subsidie is van de Raad voor de Rechtsbijstand en bedraagt €1.000. De aanvraag hiervan 
wordt ons rond mei toegezonden. Deze subsidie is in juli 2021 toegekend en dit bedrag hebben wij 
in dezelfde maand ontvangen.  

 

5.2 Giften 

Het totaal aan giften in 2021 was €362,18. Dit is ruim boven de begrote €150. 

Er is bewust een lager bedrag dan voorgaande jaren begroot voor de donaties. Dit vanwege COVID-
19. Het blijkt dat bij het online ondersteunen en advies verlenen toch voor minder donaties zorgt 
dan bij het voorzien van juridische hulp op locatie.  

De donaties van december zijn op 3 januari 2022 binnengekomen op de rekening, maar deze zijn 
volledigheidshalve wel meegenomen bij het totaal van de giften. 

Specificatie van de giften per maand:  

Januari   €0 
Februari    €0 
Maart     €0 
April     €20 
Mei    €35,30 
Juni     €257,50 
Juli    €0 
Augustus   €0 
September   €0 
Oktober   €0 
November   €0 
December   €49,38 
 
 
5.3 Acquisitie 

De Wetwinkel beschikt 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 aanbiedt. Deze pakketten hebben een verschillende inhoud, die bestaan uit 
kantoorbezoeken, masterclasses, vermeldingen op de website en borrels. 

Er is dit jaar €600 begroot op acquisitie. Er is echter maar €300 binnengekomen. Er is binnen de 
acquisitiecommissie gesproken over de optie om de bedragen voor de sponsorpakketten te verhogen, 
om eventueel volgend jaar wel meer richting dit bedrag te komen. De acquisitiecommissie kan het 
komende jaar kijken hoe ze de aanpak hiervan willen veranderen.  
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Verder is er nog een bedrag van een samenwerkingspartner niet binnen. Hier ben ik achteraangegaan 
(tot op heden zonder succes) en de volgende penningmeester zal dit overnemen. Dit is daarom ook 
niet opgenomen in de inkomsten.  

Stichting Wetwinkel Amsterdam heeft een fijne samenwerking lopen met Certa Advocaten en Loyens 
& Loeff.  

 

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 ‘Kosten Zakelijk Betalingsverkeer’. Deze kosten worden afgeschreven om gebruik te 
mogen maken van de diensten van de ING en bedroegen afgelopen jaar een totaal van € 269,79. 

- Aan boodschappen voor de evaluaties en de vergaderingen waren we dit jaar € 296,24 kwijt. 
Per evaluatie en vergadering is er €20,- begroot. Het bedrag valt lager uit omdat niet alle 
evaluaties en vergaderingen fysiek hebben plaatsgevonden, te wijten aan COVID-19. 

- Dit jaar is er € 6,66 uitgegeven aan de Kamer van Koophandel door de Wetwinkel. Dit betrof 
een uittreksel over de bestuurders van Wetwinkel. 

- Er zijn ook kosten gemaakt voor de ANBI-aanvraag, dit betrof €9,10. 
- Aan verzekeringen zijn er dit jaar €262,05 aan kosten gemaakt. 

 

6.2 Commissies 

Er wordt jaarlijks een bedrag per commissie begroot die gebruikt kan worden voor het uitvoeren van 
de taken als commissie.  

De Computercommissie heeft dit jaar €33,86 uitgegeven aan een Zoom-abonnement.  

De Scholingscommissie heeft €35 uitgegeven aan bloemen voor de begeleiders en een bos bloemen 
aan Meijer Notarissen, zij hebben ons ondersteund in de wijziging van onze statuten.   

De Evenementencommissie heeft dit jaar € 1250,36 uitgegeven aan evenementen. Hiervan is een 
bedrag van €132,86 besteed aan een online pubquiz, die de evenementencommissie in maart 2021 
heeft georganiseerd. Op dat moment deden wij alles online, vanwege de COVID19-maatregelen. 
Daarnaast is er aan het einde van het studiejaar een bedrag van €200 uitgegeven aan een borrel bij 
café Louie Louie in Amsterdam, om de Wetwinkelperiode gezellig af te sluiten voor de vakantie.  

Verder is er dit jaar een nieuwe commissie opgesteld: de Wetwinkelweekendcommissie. De taken 
van deze commissie vielen hiervoor onder de evenementencommissie. In de praktijk is gebleken dat 
het organiseren van zowel evenementen als het Wetwinkelweekend allebei veel tijd kost en beter 
door losse commissies op gefocust kan worden.  

Er is een bedrag van €917,50 aanbetaald voor de huur van een accommodatie voor het 
Wetwinkelweekend. Het Wetwinkelweekend zal in het eerste weekend van april 2022 plaatsvinden.   

In de begroting en in het uiteindelijke uitgavendocument zijn de uitgaven van zowel de 
Wetwinkelweekendcommissie en de evenementencommissie samengenomen, omdat dit tijdens het 
opstellen van de begroting de indeling was.  

 

6.3 Totaal 

 

Zoals hierboven reeds aangegeven is er in 2021 een positief resultaat behaald van €1008,12. 

 

 


