
Verslag van de Penningmeester op de Algemene Ledenvergadering van 2022 

 

Voor jullie staat jullie nieuwe Penningmeester!  Onze vorige penningmeester, Irene de Groot,  heeft 

om redenen in de persoonlijke levenssfeer,  haar inzet voor de Vrije Teugel begin dit jaar moeten 

beëindigen.   Wij hebben Irene natuurlijk op gepaste wijze (zeg het met bloemen)  bedankt voor alle 

jaren dat zij actief geweest is voor de Vrije Teugel, eerst als vrijwilliger en later als bestuurslid.  

Iemand moet het doen, dus ik heb haar taken als penningmeester begin dit jaar  overgenomen.  

Irene heeft het jaar 2021 netjes afgesloten voor zij het overdroeg. En het is dus deze boekhouding 

waar ik in naam van Irene,  nu verantwoording over afleg aan jullie  

De kascommissie, zijnde  Ellie Thomas en Jos Blank, hebben de financiële administratie en de 

banksaldo’s gecheckt en hun handtekening voor akkoord gezet.  

Met ingang van 2022 voer ik, als nieuwe penningmeester wel wat veranderingen door maar daarover 

zo meteen meer.  

Dan wil ik graag de volgende slide waarop jullie het overzicht van 2021 kunnen zien in vergelijking 

met het overzicht van 2020. 

 

Ik neem jullie globaal even mee door het overzicht en zal de opvallendste zaken even toelichten: 

 

Te beginnen met de inkomstenkant. 

Jullie zien dat de inkomsten in 2021 fors zijn toegenomen. Een grote post wordt gevormd door de 

contributies.  Ik maak hierbij even de aantekening dat dit beeld enigszins vertekend wordt door het 

feit dat een deel van de contributies vorige jaar is terugbetaald aan de leden maar dat dit 

boekhoudkundig op een andere “uitgaveposten” is afgeboekt, namelijk onder Corona kosten en 

overige uitgaven. 

 

Verder zien jullie dat er mooie giften zijn binnengekomen van 

Rotary  , die hebben zichzelf opgeheven en hun vermogen uitgedeeld aan goede doelen. En laten wij 

dat in hun ogen nu ook zijn.  

Rabo Clubkascampagne 2021    (Niet als Voormalig Harenkarspel, daardoor te weinig gevonden.) 

Gaan we dit jaar op letten dat de bank ons goed neerzet)  

Grote clubactie, Dit is het bedrag dat jullie hebben opgehaald in 2020!!!  Maar dat wordt pas in 

januari 2021 bijgeschreven. Dus wat jullie dit jaar hebben opgehaald staat volgend jaar pas in de 

boekhouding.  

 

Bij ontvangen donaties zien we een enorm bedrag dat is binnengekomen via het werk van Miranda. 

Haar werkgever organiseert een stemactie “Wij en de Maatschappij”, waarbij alle medewerkers 



mogen stemmen op het goede doel van hun voorkeur.    Dat leverde het geweldige bedrag van 5000 

euro op. 

Dat kunnen we goed gebruiken voor alle mooie activiteiten die we nog in de toekomst gaan 

ondernemen. We vragen altijd een bijdrage aan jullie voor deze activiteiten maar daar moet altijd 

nog dik  geld bij. En dan komt zo’n donatie goed van pas. 

Verder in deze post  een bedrag van 500 euro van de Deen als troostprijs dat wij dit jaar geen koker 

hadden bij de muntjesactie. Ze waren ons vergeten en vonden dat heel vervelend.   

Post overige ontvangsten betreft in dit geval de restitutie van de Special Olympics 2020 die niet in de 

gewone vorm is doorgegaan.  

Dan gaan we naar de uitgavenkant , ook niet onbelangrijk. 

Bovenaan de kosten voor Manege Waarland.  Minder dan vorig jaar  doordat de Manege wel zo 

coulant was, dat wij tijdens Corona niet hoefde door te betalen. Daarom konden wij jullie ook een 

contributie teruggeven.  

Onder de post Coronakosten zijn deels de terugbetaalde contributies  geboekt.  

En dan hebben we nog een grote post Overige Kosten, die ik nog even zal toelichten 

Zonder alles op te noemen betreft dit zaken als: 

- Materiaalkosten (bontjes en beugels e.d.)  

- Onze verzekeringen bij interpolis 36 euro per maand 

- Het lift onderhoud van Pronk Ergo  

- Kosten voor de website, kleine afscheidscadeautjes en 

- En dus een deel van de terugbetaald contributies…..  

Zoals jullie kunnen zien hebben we dit jaar dus met een mooi positief saldo afgesloten. 

Enerzijds door mooie giften en anderzijds door wat minder kosten maar dat is eigenlijk jammer want 

dat is een gevolg van het feit dat lessen en andere activiteiten niet door konden gaan.  

 

Tot zover de terugblik . 

En na de terugblik kijken we natuurlijk vooruit.  

Zoals ik in het begin al aangaf zijn er ook veranderingen. 

Dit betreft bijvoorbeeld de contributie.  

Deze is begin dit jaar fors verhoogd. En is een direct gevolg van het feit dat wij een ander 

onderkomen hebben. Dit komt dan niet doordat Warnaar extreem duur is maar doordat wij bij 

Waarland zo ontzettend weinig hoefde te betalen. Per maand komen we nu nog steeds 7 euro per lid 

te kort maar doordat we de contributie verspreiden over het jaar en we ook een aantal weken niet 

rijden is de contributie net aan dekkend voor de kosten van het paardrijden.  

Wat dit laatste betreft zijn wij zijn nog in gesprek met de nieuwe manege over wanneer we wel en 

niet de lessen doorbetalen.  



Dus jullie zien zo ook, dat acties als Grote clubactie &  donateursactie broodnodig zijn om de 

vereniging te kunnen laten draaien.  

Verder heb ik een aantal van jullie individueel benaderd met het verzoek om de contributies 

maandelijks , altijd in de eerste week van de maand vooruit te betalen . Dat houdt het overzichtelijk 

voor ons en daardoor minder werk. De meeste van jullie hebben dat intussen geregeld.  

En dan als laatste nog iets over de boekhouding zelf  en dan gaan we naar leukere items dan de 

centen…… 

we hebben er als bestuur voor gekozen om over te stappen naar een gebruiksvriendelijk 

boekhoudprogramma dat speciaal voor verenigingen is ontworpen.  Eenvoudiger in gebruik en vooral 

ook eenvoudiger overdraagbaar aan toekomstige nieuwe penningmeesters. Daarnaast biedt dit 

programma overige bestuursleden een inkijkmogelijkheid, zodat we volgens het 4 ogen principe 

(hierover straks meer) de penningmeester altijd onder controle staat van het hele bestuur.  

 

Tot zover het verslag van de Penningmeester. 

Dan bedank ik aansluitend Ellie en Jos voor hun werk als kascommissielid. 

Kascommissie lid ben je voor 2 jaar.  Dus Jos zwaait af, Ellie blijft nog een jaartje  

En de reserve van dit jaar schuift door naar de kascommissie van volgend jaar .  

Echter…… vorig jaar heeft zich geen nieuwe reserve aangemeld. Het ging ook allemaal anders dan 

anders. 

Dat betekent dat we nu op zoek zijn naar één kascommissie lid erbij  en een Reserve kascommissie 

lid die naast Ellie volgend jaar de penningmeester willen controleren. 

Wie is bereid dit te doen. Het bestuur is uitgesloten van deze functie.  

 

 


