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Toelichting staat van baten en lasten 2009 

 
Contributies 

Het aantal leden is in 2009 niet zo hard gestegen als verwacht. Als gevolg hebben we 
de begrote inkomsten niet gehaald. Actieve werving van leden en het in 
communicatieduidelijker naar voren brengen van de 30 euro zorgden er echter voor dat 
de contributieinkomsten hoger waren dan in 2008. 
 
Inkomsten uit reguliere donaties 

Deze post bevat alle donaties die zijn binnenkomen buiten de fondsenwervingsactie van 
2008 om en voor de ingangsdatum van ons contract met de Wikimedia Foundation met 
betrekking tot de fondsenwervingsactie van 2009. Zoals gebruikelijk waren er enkele 
donateurs die geld overmaakten naar ons met het oormerk “voor WMF”. 
 
Inkomsten uit fondsenwervingsactie 2008/2009 
Deze post bevat de donaties die in januari van 2009 zijn binnengekomen en die 
meetellen voor de fondsenwervingsactie van 2008. Hiervan valt 50% zelf te besteden, 
de andere 50% hoort in de pot “internationale investeringen”. 
 
Inkomsten uit fondsenwervingsactie 2009/2010 

Dit jaar werd voor het eerst gebruik gemaakt van een aparte overeenkomst met de WMF 
voor wat betreft de fondsenwervingsactie, waardoor alle donaties uit Nederland door 
Wikimedia Nederland werden afgehandeld. Niet alleen werden donaties via 
bankoverschrijving geaccepteerd, ook konden donaties via iDEAL en PayPal gemaakt 
worden. Ruim 61% van alle donaties en van het totaal gedoneerde bedrag kwam via 
iDEAL. 26% van alle donaties (30% van het totaalbedrag) kwam via PayPal. 75% van 
het totaalbedrag komt in het bestemmingsfonds “WMF 2009/2010” in afwachting van 
verdere afspraken. De overige 25% komt volledig ten gunste van ons eigen vermogen. 
 
Overige baten 

Het activeren van onze PayPal-rekening heeft Wikimedia Nederland 21 cent opgeleverd 
en in 2010 is er €456.31 rente ontvangen, over het saldo van 31-12-2009. 
 
Algemene uitgaven 

Onder kantoorkosten vallen behalve enveloppen, postzegels en brieven ook de jaarlijkse 
kosten voor de Kamer van Koophandel. Technische kosten omvatten onder meer die 
voor de hosting en domeinnamen van Wikimedia Nederland. De verhuizing van alle 
domeinnamen naar PCextreme heeft de kosten minder verhoogd dan bij de begroting 
werd aangenomen. 
 
Teruggestorte bedragen 

Via PayPal hebben enkele donateurs verzocht om terugstorting van hun donaties. Ook 
heeft één lid zijn contributie dubbel voldaan. Dit drukt het resultaat met in totaal 370 
euro.  
 
Internationale kosten 

Deze post omhelst alle kosten die zijn gemaakt die in relatie staan tot het buitenland, 
andere chapters en de WMF.
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Toelichting op de eindbalans 31 december 2009 
Hieronder volgen de opmerkingen bij de eindbalans per 31 december 2009. 
 
Opmerkingen met betrekking tot aanpassing bestemmingsfondsen en eigen vermogens 

 
1. Bestemmingsfondsen 

In voorgaande jaren waren er drie winstbestemmingen, te weten “bestemmingsreserve 
activiteiten”, “voorziening internationale investeringen” en “voorziening WMF”. 
 
Bestemmingsreserve activiteiten 

Dit betreft een bestemmingsreserve waarvoor niet is gespecificeerd op welke activiteiten 
ze betrekking heeft. Dit bestemmingsfonds met een waarde van €4.264 is daarom op de 
balans van 2009 toegevoegd aan de post “Algemene reserve”, die eenzelfde 
bestemming heeft. Op de balans van 2009 is de bestemmingsreserve activiteiten 
daarom leeg. 
 
Voorziening internationale investeringen 

Een voorziening impliceert dat een verplichting aanwezig is waarvan de omvang en/of 
het moment van afwikkeling nog onzeker is. Dat is hier echter niet het geval, de 
verplichting en de omvang ervan zijn duidelijk. Om het doel van deze post te 
verduidelijken, is deze hernoemd naar “Bestemmingsfonds internationale investeringen”. 
Al het geld in deze bestemmingsfonds mag – in overleg met de WMF gebruikt worden 
voor uitgaven met een internationale uitstraling. 
 
Voorziening WMF 

Het bedrag van deze post bestaat uit donaties die door derden zijn geoormerkt als 
bestemd voor de Wikimedia Foundation. In overleg met de Foundation kan de 
vereniging dit bedrag besteden aan een doel dat door de WMF is gespecificeerd of 
goedgekeurd. Wanneer een dergelijk doel zich niet aandient, kan de WMF verzoeken 
het geld over te maken naar de WMF. Om het doel van deze post te verduidelijken, is 
deze hernoemd naar “Bestemmingsfonds WMF”. 
 
2. Eigen vermogen 

Samen met de inhoud van de “Bestemmingsreserve activiteiten” zijn de posten “Gestort 
en opgevraagd kapitaal” en “Toevoeging / onttrekking” onder één post gebracht, te 
weten “Algemene reserve”. De posten zijn op de nieuwe begroting niet teruggekeerd en 
de bedragen ervan zijn aan de nieuwe balanspost toegevoegd. 
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Overige opmerkingen 

 
Te ontvangen contributies & rentes 
Omvat alle bedragen die in 2010 zijn ontvangen aan contributies en rentes die nog 
betrekking hadden over 2009 (d.w.z. te laat betaalde contributies). 
 
Spaarrekeningen, PayPal en lopende rekeningen 

Bevat het totaal van saldo bij de ING en ABN AMRO. Daarnaast staat er nog saldi op de 
PayPal-rekening die gebruikt is bij de fondsenwervingsactie. 
 
Kas 

Door leden die hun contributie hebben betaald tijdens de barbecue is er voor het eerst 
een kas aanwezig. Deze kas is in 2010, voor de eerste ALV gestort. 
 
Vooruitontvangen contributies 

In 2009 is er door enkele leden contributie betaald voor 2010. 
 
Te betalen declaraties 

In 2010 zijn er nog enkele declaraties binnengekomen over geld wat in 2009 is 
uitgegeven. Om deze bij het juiste boekjaar te voegen zijn deze via de post “te betalen 
declaraties” verwerkt. Alle declaraties zijn inmiddels uitbetaald. 
 
Verkeerd ontvangen donaties 
In 2009 heeft één donateur 500 euro overgemaakt die bestemd was voor een 
rampenfonds. Op zijn verzoek is dit geld begin 2010 teruggestort naar zijn rekening. 
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2009 2008 2009 2008

Algemene inkomsten Algemene uitgaven

Contributies  €       2.812,00  €       2.397,50 Kantoorkosten  €       1.148,84  €         423,67 

Algemene inkomsten  €       2.812,00  €       2.397,50 Technische kosten  €         755,46  €         577,71 

Algemene uitgaven  €       1.904,30  €       1.001,38 

Inkomsten uit reguliere donaties

Donaties voor vereniging  €       3.448,80  €       1.693,38 Vergaderingen

Donaties voor foundation  €         370,00  €         351,00 Kosten bestuursvergaderingen  €         826,95  €         652,50 

Inkomsten donaties  €       3.818,80  €       2.044,38 Kosten ALV  €         924,99 

Kosten vergaderingen  €       1.751,94  €         652,50 

Inkomsten uit fundraiser 2008/2009

Restant inkomsten fundraiser 2008/2009  €       2.926,00 Activiteiten

Fundraiser 2008/2009  €       2.926,00  €                -   Workshops  €         128,00 

Kosten WCN  €         150,50 

Inkomsten uit fundraiser 2009/2010 Wikimaniabid 2010  €         343,70 

Donaties funddrive iDEAL  €   107.045,00 Overige activiteiten  €                -    €     11.153,10 

Donaties funddrive PayPal  €     44.964,90 Internationale investeringen  €       2.000,00  €       1.407,22 

Donaties funddrive overboeking  €     21.665,05 Activiteiten  €       2.622,20  €    12.560,32 

Totaal fundraiser 2009/2010  €   173.674,95  €     12.291,41 

Bankkosten

Overige baten Bankkosten ABN AMRO  €           20,54 

Overige baten  €             0,21  €         650,00 Bankkosten ING bank  €         109,08  €           74,79 

Rente  €         456,31  €         104,69 Bankkosten PayPal  €       2.296,07 

WCN  €                -    €       9.367,80 Teruggestortte bedragen  €         370,00 

Chaptersmeet  €                -    €       3.387,22 Bankkosten  €       2.795,69  €           74,79 

Overige baten  €         456,52  €     13.509,71 

Overige kosten

Totaal baten  €   183.688,27  €     30.243,00 Internationale kosten  €         829,20 

Overige reiskosten  €         143,15 

Overige kosten  €         972,35  €             3,86-

Totaal lasten  €     10.046,48  €     14.285,13 

Batig saldo  €   173.641,79  €     15.957,87 

Vereniging Wikimedia Nederland

Staat van baten en lasten 2009
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Algemene reserve, 1 januari 2009  €       8.913,63 

Gestort en opgevraagd kapitaal, 1 januari 2009  €       6.086,09 

Bestemmingsreserve activiteiten, 1 januari 2009  €       4.264,41 

Batig saldo, 31 december 2009  €   173.641,79 

Onttrekkingen aan bestemmingsfondsen

Translation Rally, bestemmingsfonds internationale investeringen  €       2.000,00 

Toevoegingen aan bestemmingsfondsen

50% fundraiser 2008/2009, bestemmingsfonds int. investeringen  €       1.463,00-

75% fundraiser 2009/2010, bestemmingsfonds WMF  2009/2010  €   130.256,21-

Donaties voor foundation  €         370,00-

Algemene reserve, 31 december 2009  €     62.816,71 

Resultaatbestemming 2009
Vereniging Wikimedia Nederland

 



Wikimedia Nederland - Jaarrekening 2009 Pagina 7/7 
 

Balans 2009 Balans 2010 Balans 2009 Balans 2010

op 01-01-2009 op 01-01-2010 op 01-01-2009 op 01-01-2010

Activa Passiva

Vlottende activa Eigen vermogen

Te ontvangen contributie 2009  €                -    €         215,00 Algemene reserve  €      8.913,63  €     62.816,71 

Te ontvangen rente 2009  €         456,31 Gestort en opgevraagd kapitaal  €      6.086,09  €                -   

Debiteuren  €         104,69  €                -   Onverdeeld resultaat

Spaarrekeningen  €      8.011,81  €     56.116,50 Totaal eigen vermogen  €     14.999,72  €     62.816,71 

PayPal  €                -    €     42.559,83 

Lopende rekeningen  €     18.662,54  €   101.343,76 Vreemd vermogen

Kas  €                -    €           46,00 Vooruitontvangen contributie  €           79,00  €         126,00 

Totaal vlottende activa  €     26.779,04  €   200.737,40 Te betalen declaraties  €           75,00 

Verkeerd ontvangen donaties  €                -    €         500,00 

Crediteuren  €         305,43  €                -   

TOTAAL  €     26.779,04  €   200.737,40 Totaal vreemd vermogen  €         384,43  €         701,00 

Bestemmingsfondsen

Bestemmingsfonds int. invest.  €      6.145,71  €      5.608,71 

Bestemmingsreserve activiteiten  €      4.264,41  €                -   

Bestemmingsfonds WMF 2009/2010  €                -    €   130.256,21 

Bestemmingsfonds WMF  €         984,77  €      1.354,77 

Totaal bestemmingsfondsen  €     11.394,89  €   137.219,69 

TOTAAL  €     26.779,04  €   200.737,40 

Vereniging Wikimedia Nederland

Balans 2009 na voorgestelde resultaatbestemming

 

 


