
Jaarrekening Beter De Bilt 2021 – Wordversie 
 
Staat van baten en lasten 20201 (resultatenrekening Beter De Bilt)  
    
Ontvangsten   Uitgaven   
        
Partijbijdragen raadsleden € 1.800 Bankkosten € 119 
Lidmaatschappen € 180 Website € 748 

  Partijkosten  € 56 
Schenkingen € 510 Campagnekosten € 307 
Inbare vorderingen € 0 Zaalhuur & Consumpties € 379 
Fractiedeclaratie  € 962     
Rentebijschrijving € 0     

   Storting reserves €       € 1.844 
        
  € 3.452   € 3.452 

 
  

Balans per 31 december 2021, Beter De Bilt   

    
Activa   Passiva   
        
Vaste activa   Eigen vermogen € 5.523 
Promotiemateriaal € 64     
Jasjes Beter De Bilt € 0 Vreemd vermogen   
      
    Vorderingen € 300 
Vlottende activa       
        
Liquide middelen   Rekening Courant Bank - 
Bank € 5.759     
        
Totaal activa € 5.823 Totaal passiva € 5.823 

 
 
Toelichting op de Jaarrekening 2021 Beter De Bilt 

 
Betaalrekening: 
Alle transacties hebben plaatsgevonden of zijn verrekend via de bankrekening van Beter De 
Bilt bij SNS. De bankkosten zijn sinds 2020 aanzienlijk gestegen, deze zijn sinds 2019 
declarabel via de fractiedeclaratie.  
 
Mutaties kostensoorten: 
Onder websitekosten vallen de resterende kosten voor de nieuwe website van Beter De 
Bilt alsmede alle kosten voor de nieuwe website van Lokaal De Bilt.  

  



Resultatenrekening: 
Extra ontvangsten – naast partijafdrachten en lidmaatschapsgelden – worden  
geboekt onder ‘schenkingen’; donaties en die zijn vergelijkbaar met 2020. 
Winst is nihil, de rentebijschrijving was € 0,03, de spaarrente van de bank is verlaagd naar 
0,00%.  
De storting reserves van € 1.844 is aanzienlijk meer dan het jaarlijkse doel van € 1.500. 

 
Balans: 
De (veiligheids)jasjes zijn inmiddels volledig afgeschreven. 
Voor de aangeschafte supermarktmuntjes (campagne Lokaal De Bilt) wordt een 
afschrijvingstermijn van 4 jaar gehanteerd (tot 2025). 
Er staat sinds 2019 een vordering open van € 300 vanwege niet ontvangen partijbijdrage. 
Het Eigen Vermogen is fors gestegen naar € 5.523. 

 
Algemeen: 
Vanwege het tweede coronajaar zijn de uitgaven lager en de inkomsten hoger uitgevallen. 
De inning van de partijbijdrage van een tijdelijk raadslidmaatschap uit 2019 is nog steeds 
niet gerealiseerd. De inning van lidmaatschappen verloopt beter dan in 2020. 

 


