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2019 2017
€ € € €

117.645 139.391 47.873
117.645 139.391 47.873

37.712 49.999 37.460
60.300 48.052 0

0 0 0
2.579 0 0

13.436 0 0
13.909 8.534 203
5.400 11.122 10.144

-133.336 -117.707 -47.8077

1.1 Meerjarenoverzicht

Netto opbrengsten
Bruto bedrijfsresultaat

Bureaukosten
Congreskosten 
Kosten NAE dag
Kosten bijscholing
Kosten Social Walk
ICT en kantoorkosten
Overige kosten
Som der lasten

Resultaat -15.691 21.684 66
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2020 2018

59.729
59.729

39.450
1.621
1.342
4.417
8.424
2.736
8.378

-66.368

-6.639



€ €

na resultaatbestemming

31-12-2020 31-12-2019

11.149 12.915
14.935 13.067

514 3.227
26.598 29.209

101.958 109.630

128.556 138.839

1.2 Balans per 31-12-2020

Activa

Vorderingen
Debiteuren
Nog te ontvangen bedragen
Overlopende activa

Liquide middelen

Totaal activa
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* De debiteuren betreffen contributies van lidinstellingen en individuele leden. Voor de facturen die nog 
openstaan met betrekking tot de contributie van individuele leden is een voorziening opgenomen.
De voorziening betreft eind 2020 € 675.

* Begin 2021 zijn nog betalingen ontvangen voor het in 2020 georganiseerde NAE congres. Het totaal van 
deze bedragen is opgenomen als nog te ontvangen bedragen.

* De overlopende activa zijn vooruitbetaalde bedragen die betrekking hebben op 2021.

* De liquide middelen betreffen de banksaldi per 31 december 2020. Als reserve houden we een 
richtbedrag van de gemiddelde inkomsten op jaarbasis aan. Hiermee kunnen we benodigde inverstingen 
bekostigen, onvoorziene inkomstenderving opvangen en in het uiterste geval bij opheffen van de 
vereniging aan de hierbij komende financiële verplichtingen voldoen.



€ €

31-12-2020 31-12-2019

91.160 106.850
91.160 106.850

13.511 12.015
23.885 5.234

0 14.740
37.396 31.989

1.2 Balans per 31-12-2020

Passiva

Eigen vermogen
Overige reserves

Kortlopende schulden
Crediteuren
Nog te betalen lasten
Overlopende passiva

Totaal passiva 128.556 138.839
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* Het eigen vermogen is afgenomen met het resultaat over 2020.

* De crediteuren zijn geheel betaald begin 2021.

* In 2021 zijn facturen ontvangen ten behoeve van lasten die betrekking hebben op 2020. Deze zijn
opgenomen onder de nog te betalen kosten.



2020 2019

52.190
0

38.445
5.210
14.000
7.750
50

0
2.805

33.110
6.500

13.225
3.499

590

117.645 59.729

1.3 Staat van baten en lasten over 2020

Opbrengst NAE congres
Opbrengst NAE dag
Contributie lidinstellingen
Contributie individuele leden
Opbrengst bijscholing
Opbrengst Social Walk
Overige opbrengsten
Som der baten

Bureaukosten
Congreskosten
Kosten NAE dag
Kosten bijscholing
Kosten Social Walk
ICT en kantoorkosten
Overige kosten
Som der lasten

Resultaat

37.712 39.450
60.300 1.621

0 1.342
2.579 4.417

13.436 8.424
13.909 2.736
5.400 8.378

-133.336 -66.368

€      -15.691 €        -6.639
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* Om het jaar wordt een NAE congres georganiseerd en om het andere jaar een NAE dag. In 2020 is het
NAE congres georganiseerd. De opbrengsten en lasten hiervoor zijn hoger dan voor een NAE dag,
daardoor zijn de baten en lasten in 2020 hoger dan in 2019. In 2021 wordt weer een NAE dag
georganiseerd.

* Vanwege Corona zijn in 2020 veel bijeenkomsten anders gegaan dan gepland. Het NAE congres werd
een digitaal congres en ook de bijscholing en Social Walk moesten in een andere vorm plaatsvinden dan
gebruikelijk. De bijscholing heeft hier niet zichtbaar onder te lijden gehad.
De opbrengst van het congres valt echter wel veel lager uit dan begroot en lager dan de kosten die
gemaakt zijn om het congres mogelijk te maken.
De opbrengst voor de Social Walk is beter dan de begroting. Alleen waren de kosten om dit te
organiseren veel hoger. Dit samen zorgt voor een negatief resultaat in 2020.

* De inkomsten uit contributies wijken niet veel af van de begroting. Er is in 2020 € 415 afgeboekt van
individuele leden die het lidgeld van 2019 niet voldaan hebben.

* De website van de NAE is in 2020 vernieuwd. De ICT kosten zijn om deze reden veel hoger dan in 2019.



Realisatie Begroting

52.190
0

38.445
5.210
14.000
7.750
50

95.000
0

36.000
5.500
11.000
6.000

0

117.645 153.500

1.4 Vergelijking met begroting 2020

Opbrengst NAE congres
Opbrengst NAE dag
Contributie lidinstellingen
Contributie individuele leden
Opbrengst bijscholing
Opbrengst Social Walk
Overige opbrengsten
Som der baten

Bureaukosten
Congreskosten
Kosten NAE dag
Kosten bijscholing
Kosten Social Walk
ICT en kantoorkosten
Overige kosten
Som der lasten

Resultaat

37.712 35.000
60.300 87.000

0 0
2.579 6.000

13.436 21.000
13.909 16.500
5.400 14.000

-133.336 -179.500

€      -15.691 €        -26.000
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* Vanwege Corona zijn in 2020 veel bijeenkomsten anders gegaan dan gepland. Het NAE congres werd
een digitaal congres en ook de bijscholing en Social Walk moesten in een andere vorm plaatsvinden dan
gebruikelijk. De bijscholing heeft hier niet zichtbaar onder te lijden gehad.
De opbrengst van het congres valt echter wel veel lager uit dan begroot en lager dan de kosten die
gemaakt zijn om het congres mogelijk te maken.
De opbrengst voor de Social Walk is beter dan de begroting. Ook de kosten voor de organisatie vallen
lager uit.

* De inkomsten uit contributies wijken niet veel af van de begroting.

* De oplevering van de nieuwe website vindt plaats in 2021. De laatste 10% van de offerte zal ook in
2021 betaald moeten worden. Dit komt neer op € 2.632. Dit het het verschil tussen de ICT kosten van
2020 en de begroting.

* Veel andere activiteiten zijn niet 2020 niet doorgegaan vanwege Corona. Dit is terug te zien in de lagere
overige kosten ten opzichte van de begroting. Dit kon wel een deel van het verlies opvangen dat geleden
is bij het congres en de Social Walk.

* Het totale verlies voor 2020 is € 15.691. Dat is € 10.309 beter dan de begroting.




