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Voorwoord 
 
Het jaar 2018 hebben we met een bezettingsgraad van 95% gedraaid. Zo’n 300 deelnemers hebben 
een AKC week beleefd medemogelijk gemaakt door zo’n 100 vrijwilligers! Op financieel vlak heeft de 
AKC dit jaar een gezond jaar gehad, mede dankzij subsidies en giften. Het vrijplaatsenfonds is tevens 
goed benut. Met kosten van accommodaties, huur zeilboten, boodschappen, declaraties, een 
opslagbox, merchandise en startweekenden zijn er een hoop mutaties geweest in de gelden van de 
AKC.  
 
Bladert u gerust verder, dan kunnen we de details in. 
 
Namens het bestuur van de Stichting Algemene Kampcommissie voor doopsgezinde kampen, 
 
Daniël van Gerwen 
Penningmeester AKC. 
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H1 - Algemene informatie 
De AKC is een zelfstandige stichting. Het bestuur van de AKC bestaat uit minimaal 5 tot maximaal 10 
leden. Ter uitvoering van haar taak, het organiseren van vakantiekampen voor jongeren van 9 tot en 
met 21 jaar, benoemt het bestuur hoofdleiders en commissiehoofden. Deze opereren onder de 
verantwoordelijkheid van het bestuur en leggen verantwoording over hun activiteiten af aan het 
bestuur. 
 
Het bestuur laat zich bijstaan door een vrijwilliger voor de administratie. Deze wordt door het 
bestuur benoemd en maakt geen deel uit van het bestuur. Momenteel is mevrouw M. van der Meer 
benoemd voor deze taak. De boekhouding wordt gevoerd door de administratie van de AKC. De 
administratie is bevoegd gelden te ontvangen en betalingen te verrichten voor zover in 
overeenstemming met het doel van de AKC. De penningmeester is belast met sturing, toezicht en 
controle op financieel gebied, waarbij deze zich kan laten bijstaan door hulp vanuit het bestuur of 
externe partijen die betrokken zijn bij de doopsgezinde wereld en op de hoogte zijn van de 
activiteiten van de AKC. 
 
Voor haar financiële administratie en transacties kent de AKC twee rekeningen: 

- ING Zakelijke betaalrekening 
- ING Vermogen spaarrekening 

 
Zoveel mogelijk financiële mutaties worden per bank afgehandeld. Overtollige liquiditeit wordt 
gestort op de ING Vermogen spaarrekening. Indien de betaalrekening te weinig liquide middelen ter 
beschikking heeft, wordt deze aangevuld met financiële middelen van de spaarrekening. Overigens is 
besloten dat de AKC haar geld nooit belegt, vanwege financiële risico’s die dit met zich mee kan 
brengen. 
 
De financiële stukken (jaarverslag en begroting) worden door het voltallige bestuur gecontroleerd en 
vastgesteld. Wezenlijke financiële beslissingen (aanschaf, investeringen, ter beschikking stellen van 
gelden, leningen, vergoedingsregelingen, etc.) worden door het bestuur in gezamenlijk overleg 
genomen. Sinds 2012 heeft de AKC een functionerende kascommissie. Hierin zijn de volgende 
personen geïnstalleerd: J.P.S. Roumans, B. Havekes en R.M. Mankor. Zij zullen jaarlijks in het voorjaar 

bij elkaar komen samen met de penningmeester om de financiële stukken te controleren en brengen 
daarna advies uit aan het AKC-bestuur. Met de kascommissie is besloten dat vanaf 2012 alle 
financiële stukken zullen worden gecontroleerd. 
 
Bij de AKC is het boekjaar gelijk aan het kalenderjaar. Daarbij worden uitgaven voor accommodaties 
en materialen, die soms jaar overstijgend zijn, altijd in het jaar geboekt waarin deze daadwerkelijk 
worden gebruikt. 
 
De administratie over het boekjaar 2018 werd verzorgd door Margriet van der Meer, te Gouda. De 
penningmeester functie werd verzorgd door Daniël van Gerwen. 
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H2 - Menno’s Pleats 
 
In 1995 was de AKC-medeoprichter van de stichting Menno’s Pleats (hierna te noemen: MP). De AKC 
is dan ook statutair verbonden met MP en mag twee bestuursleden op bindende voordacht voor het 
Menno’s Pleats-bestuur (hierna te noemen: MP-bestuur) aanleveren. Verder nam de AKC zitting in 
de Raad van Toezicht van MP, vanwege het geld dat destijds geïnvesteerd is. In 2014 nam Wieger 
IJntema als AKC-bestuurslid zitting in de Raad van Toezicht van MP. 
 
In het jaar 2012 zijn er twee vergaderingen geweest met het MP-bestuur en de investeerders. Onder 
de investeerders was steeds minder vertrouwen in het MP-bestuur, omdat er geen goede financiële 
resultaten waren. Uit de vergaderingen is naar voren gekomen dat de investeerders hun geld terug 
willen. Echter wil het MP-bestuur nog steeds doorgaan. 
 
Het AKC Bestuur heeft besloten om geen kampen meer te organiseren in MP. De voorzieningen van 
MP voldoen niet aan de eisen die het AKC-bestuur tegenwoordig stelt aan accommodaties. Ook is 
dankzij de groei die de AKC heeft doorgemaakt, de capaciteit van MP niet meer toereikend voor 
reünies en opleidingsweekenden.  
 
In 2013 zijn er diverse vergaderingen geweest met de Raad van Toezicht en het MP-bestuur. Daaruit 
is duidelijk geworden dat de investeerders het niet eens zijn met het gevoerde beleid en daarom 
bezorgd zijn over investeringen. Ze sturen er dan ook op aan om het MP beleid te richten op het 
verkopen van de boerderij en het afbouwen van verhuuractiviteiten.  
 
MP is in 2017 verkocht en in 2018 afgelost. Hiermee is de MP reserve overgeboekt naar de algemene 
reserve. AKC is momenteel in gesprek nog over een eventuele rentevergoeding voor het uitgeleende 
bedrag. Uit voorzichtigheidsprincipe is hier geen rekening mee gehouden in de cijfers van 2018. 
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H3 - Balans 2018 
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H4 - Winst en verliesrekening 2018 
 
Winst en verliesrekening per 31-12-2018. De kosten- en opbrengsten categorieën zijn genummerd. 
Dezelfde nummering wordt gebruikt in toelichting op de winst en verliesrekening in hoofdstuk 6. 
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H5 - Toelichting Balans 
 

H5a - Activa 
Financiële vaste activa 
MP is in 2018 verkocht en de lening is afgelost. De vrijgekomen gelden zijn overgeboekt naar de 
algemene reserve. 
 

Voorraden 
 
De voorraadstand is gecontroleerd door de administratie eindejaar. De verschillende maten hebben 
verschillen prijsklasse. Er wordt vanaf 2018 met een vaste verrekenprijs gerekend van €27,50 per 
trui. De delta met inkoop wordt geboekt op Inkoopverschillen. 
 
Voor de maten XL, L en M bleek na de eindtelling de voorraad toegenomen te zijn. De waarde van de 
voorraad is dan ook gestegen. De 13 truien zijn geactiveerd tegen de vaste verrekenprijs van €27,50. 
 
In 2018 is voor 400 logo’s vooruitbetaald bij Shoes@work. Momenteel liggen nog 241 truien op 
voorraad. De kosten van deze 400 logo’s vallen daarmee niet geheel in 2018. 50% is meegenomen in 
2018. De andere 50% van de kosten valt in 2019. 
 
Er zijn 77 petten verkocht. Daarmee liggen er 123 petten nog op voorraad klaar voor 2019. De petten 
zijn geactiveerd tegen inkoopprijs ad. €7,20 per stuk. Zie onderstaand overzicht voor een prachtig 
stukje aansluiting met de balans op pagina 6.  
 

 
 

Kortlopende vorderingen  
Het debiteurensaldo bedraagt €5.974 einde jaar. Het grootste gedeelte van deze som is de nog te 
ontvangen subsidie voor de opleidingsweekenden van ADS. Hiervan is in 2016 een subsidie aanvraag 
gedaan voor de komende 5 jaar. Voor 2018 is deze nog niet ontvangen. De verwachting is dat dit 
bedrag in 2019 gestort gaat worden. Op andere posten in het debiteurensaldo is reeds actie 
ondernomen en zijn in 2019 afgerond. 
 
Liquide middelen 
De liquide middelen zijn gestegen in vergelijking met 2017. Dit is te wijten aan de ontvangst vanuit 
Stichting MP voor het aflossen van de lening. 
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Vorderingen 
De vooruitbetaalde bedragen zijn hoger in vergelijking met 2017. De nieuwe locatie van Zeilen, 
Fries&Fruitig, heeft gevraagd om het bedrag al in 2018 te betalen. Dit gezien de btw-verhogingen per 
01-01-2019. Hiermee is AKC akkoord gegaan. Dit verklaart de stijging in de vooruitbetaalde bedragen 
in vergelijking met vorig jaar. De vooruitbetaalde bedragen bestaan voornamelijk uit accommodaties 
voor volgende zomer. De reserveringen vinden vaak al een jaar van te voren plaats. Er zijn bedragen 
vooruitbetaald bij: Samen Eén, Vakantieboerderij Nieuw Bornrif, Groepsaccommodatie Blierherne en 
De Stipe i.v.m. bijzeildagen 2019. Afsluitend nog Shoes@work. De 50% logo’s merchandise, 
toegelicht onder hoofdstuk H5a kopje Voorraden. 
 

H5b - Passiva 
 
Eigen vermogen 
Het resultaat van 2017 is opgenomen in de algemene reserves. Dit verklaart te stijging van €8.500 in 
het eigen vermogen. Met de ontvangst vanuit Stichting MP is de MP reserve opgeheven en naar de 
Algemene reserve overgeboekt.  
 
Voorzieningen 
Conform begroting 2018 is er een dotatie gedaan van €2.000 voor het Lustrum jaar. Hiermee staat de 
voorziening eindejaar op €6.000. 
 
Langlopende schuld 
De huidige pot van het VPF staat op €7.969. In 2018 is er €4.225 geschonken. Er is totaal voor €3.909 
gebruik van gemaakt. Daarmee is het VPF weer voor het eerst sinds jaren niet afgenomen. Dit is 
echter wel de trend van afgelopen jaren. Er komt een aanvullende analyse over de mutaties binnen 
het VPF. Met als doel het aantrekken van nieuwe subsidies voor de VPF pot. Tevens zijn er plannen 
om met het 100 jaar ook geld in te zamelen voor de VPF pot. 
 
Kortlopende schulden 
Crediteurenstand op 31-12-2018 bedroeg €2.054. Er zijn nog een aantal declaraties welke uitbetaald 
moeten worden. Er is nog geen factuur ontvangen voor de accommodatie van het Avontuur kamp. 
De verwachting is dat deze in 2019 alsnog komt.  
 
Resultaat 
Deze post wordt toegelicht in hoofdstuk 6, D11.  
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H6 - Toelichting winst & verliesrekening 
Zie onderstaand de toelichting op de kostenkant van de W&V rekening. 

D1 – Kampgelden  
 
Kampinkomsten 
De AKC-kampen hebben in totaal een bezettingsgraad gehad van 95% in 2018. Er waren 316 plekken 
beschikbaar over 12 verschillende kampen verdeeld. Er waren nog plekken vrij bij kampen: 
 

 Avontuur: 6 plekken 
 Giethoorn 3: 4 plekken 
 Survival: 1 plek 
 Giethoorn 4: 5 plekken 

 
Kampkosten 

In 2018 valt de algehele 
kampkosten stijging mee. De 
kampkosten bedroegen 
€81.525. De kampkosten zijn 
met gemiddeld 4.5% 
gestegen in vergelijking met 
voorgaand boekjaar. De 
accommodaties en 
activiteiten zijn duurder 
geworden. In de figuur is een 
grove verdeling te zien van de 
kampkosten in 2018. Deze is 
opgedeeld in de kosten voor 
accommodaties, activiteiten 
en kampbudget. Vrijwel de 
helft van de totale 

kampkosten wordt uitgegeven aan accommodaties. De activiteiten zo’n 28%. Hieronder vallen de 
boten, fietsen, surfplanken, survivalactiviteiten etc. die worden gehuurd in de zomer. Het 
kampbudget zit op zo’n 26% van de totale kampkosten. Hiermee wordt gedoeld op de gelden welke 
naar de penningmeesters worden overgemaakt.  
 

Er is grofweg €100.000 binnen gekomen aan 
kampontvangsten. Er was hiermee nog 18% 
van de kampgelden over waarmee de AKC haar 
andere activiteiten naast de kampen kan 
organiseren. In 2017 lag dit percentage op 
21%. Begroot was dat de verhouding op 16% 
zou gaan liggen. Deze percentages liggen dus 

in lijn met de 80/20 regeling. Het streven is dat 80% van de kampontvangsten aan directe 
kampkosten wordt uitgegeven. Daarmee is er nog ruimte voor 20% overheadkosten om de AKC als 
stichting draaiende te houden. In 2018 was er dus nog 18% over voor de overhead. Indien u 
benieuwd bent hoe dit verder is uitgegeven, leest u gerust verder. 
 
  

Kostensoort  Som 

Accommodatie                           37.537  

Activiteit                           22.586  

Kampbudget                           21.402  

Grand Total                           81.525  

46%

28%

26%

Onderverdeling kampkosten 
2018

Accommodatie Activiteit Kampbudget
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D2 - Reünies 
Op de reünies werden ook dit jaar rode cijfers gedraaid. Er is een bijdrage voor €25 gevraagd per 
deelnemer gevraagd. Dit dekte 78% van de reünie kosten in 2018. De 80/20 regeling is ook hiervoor 
opgebouwd om deze kosten te kunnen dekken. Conform begroting is er met een 24 deelnemers 
meer begroot. Zowel aan de opbrengstenkant als aan de kostenkant verklaart dit de delta met 
begroot. 
 

Opbrengsten  

8020 - Reünies  €       5.100  
  

Kosten  

7020 - Reünies (kosten)  €       6.552  
  

Resultaat  €      -1.452  
 

D3 - Opleidingsweekenden 
Het startweekend is voor de leiding gratis. Er wordt betaald voor consumpties d.m.v. dranklinten. 
Voor de bijzeildagen is een bijdrage gevraagd van €15 per persoon. Bij de ADS is een meerjarige 
subsidie aanvraag gedaan om de opleidingsweekenden ook financieel gezien mogelijk te maken. Als 
er alleen vanuit financieel oogpunt naar de opleidingsweekenden wordt gekeken, zijn deze slecht 
voor de liquiditeit van de AKC. De kosten waren in 2018 €1.398 hoger dan de opbrengsten. Zie 
onderstaande figuur ter specificatie. In 2017 lag dit op een negatief resultaat van €1.003. De kosten 
voor de bijzeildagen stegen in 2018 waar het aanmeldingen terugvielen. Dit verklaart de 400 euro 
met resultaat op opleidingsweekenden in vergelijking met vorig jaar. 
 

Opbrengsten    

Startweekend  €      2.735   

Bijzeildagen  €      3.553   
   €       6.288  
   
Kosten   

Startweekend  €      2.697   

Bijzeildagen  €      4.989   
   €       7.686  
   
Resultaat    €      -1.398  

 

D4 – Merchandise  
De kosten in de W&V rekening voor merchandise zijn de inkoopkosten. Zoals vermeld in Hoofdstuk 
H5a wordt voor de truien met een vaste verrekenprijs van €27,50 gerekend. Met de eindtelling van 
2017 zijn er een aantal truien over het hoofd gezien. Dit resulteert in een positief voorraadverschil 
van €357,50. Hiermee zijn 13 truien weer bij de voorraad opgeboekt. 
 

D5 – Afschrijvingen 
Conform begroot is er 2k gedoteerd aan de Lustrum voorziening. Het overige bedrag (€10,18) was 
een delta in het ontvangen bedrag van de lening MP versus ontvangen. Gezien de grootte is hier 
geen verdere actie op ondernomen. Deze is geboekt op ‘oninbaar.’  
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D6 - Administratie  
 
In 2018 lopen de administratie kosten conform begroting. De kosten zijn zelfs iets lager uitgevallen, 
omdat de portokosten wederom in 2018 gedaald zijn. 
 
Lasten           
     Actual 2018   Begroot 2018   Delta   Actual 2017  
Administratie        

 4510 - Kantoor artikelen (administratie)                      8                     80                    -72                   48  
  4511 - Printkosten (administratie)                    35                   100                    -65                 100  
  4512 - Portokosten (administratie)                  193                   500                  -307                 555  
  4514 - Vrijwilligersvergoeding               2.250                2.250                      -                1.750  
                  2.486                2.930                  -444              2.453  

 

D7 - Algemene kosten 
 
De algemene kosten vallen in 2018 hoger uit dan begroot. Dit heeft verschillende oorzaken. Er is voor 
300 euro aan schade ontstaan tijdens reünies. Daarnaast heeft Exact een prijsverhoging 
doorgevoerd. De grootste delta zit in de Overige kosten. Deze is bijna het dubbele conform begroot. 
De oorzaak ligt hier in de merchandise. In 2018 is er van leverancier gewisseld voor de truien. De 
logo’s van de oude leverancier moesten overgekocht worden. Daarnaast zijn er nieuwe logo’s besteld 
bij de nieuwe leverancier. Totale kosten bedroegen rond de 1.000 euro. 
 
Lasten           
     Actual 2018   Begroot 2018   Delta   Actual 2017  
Algemene kosten        

 4516 - Relatiegeschenken                  325                      -                     325    

 4521 - Verzekering               1.300                1.000                   300              2.000  
  4522 - Automatisering                    82                     70                     12                   70  
  4523 - Boekhoudprogramma                  828                   750                     78                 741  
  4524 - Overige kosten               1.917                1.000                   917              1.052  
                  4.450                2.820                1.630              3.862  

 

D8 – Bestuurskosten 
 

De bestuurskosten vallen rond de 500 euro hoger uit dan begroot. De grootste delta zit in 
gedeclareerde reiskosten. De kosten zijn niet hoger dan normaal, alleen deze worden meer 
gedeclareerd dan in 2017. Dit is een delta van 400 euro versus begroot. De delta op overige kosten 
(bestuur) in vergelijking met vorig jaar zit in het bestuursweekend. Voorgaande jaren kon relatief 
goedkoop een huisje ‘via via’ geregeld worden. In 2018 is dit niet gelukt, waarmee een huisje is 
gehuurd in een vakantiepark. Ieder bestuurslid heeft 35 euro eigen bijdrage in het weekend gehad.  
 

Lasten           
     Actual 2018   Begroot 2018   Delta   Actual 2017  
Bestuurskosten        

 4502 - Portokosten (bestuur)                     -                       20                    -20                     4  

 4504 - Vergaderkosten (bestuur)                  125                   390                  -265                 419  

 4505 - Overige kosten (bestuur)                  798                   591                   207                 235  

 4506 - Reiskosten (bestuur)                  797                   404                   393                 602  

 4507 - Representatiekosten (bestuur)                  358                   401                    -42                 402  

 4508 - afscheidsdinerkosten                  808                   616                   192                 313  

                 2.886                2.422                   464              1.975  
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D9 - Folder 
De kosten voor de folder lopen in 2018 conform begroot. Er is een subsidie aangevraagd bij de ADS 
voor het verzenden van de folder. Deze subsidie is uitgekeerd. In voorgaande boekjaren werd deze in 
mindering gebracht op de kosten. Om meer inzichtelijk te krijgen hoeveel per jaar aan subsidie 
binnen komt, is de subsidie aan de batenkant meegenomen. Subsidie bedroeg €292,50 waarmee de 
folderkosten uiteindelijk conform begroot lopen. 
 
Lasten           
     Actual 2018   Begroot 2018   Delta   Actual 2017  
Folder         

 5601 - Drukkosten (folder)                  848                   883                    -34                 841  

 5602 - Portokosten (folder)               1.049                   854                   195                 814  

 *Verzendkosten           

                 1.898                1.737                   160              1.655  
 

D10 – Rentebaten en bankkosten 
 
Bankkosten zijn gedaald. Hiermee is er een kleine vrijval in kosten. Kampgeldverschillen (GB9300) zit 
75 euro aan gemiste annuleringskosten in. Deze is gemist met het nabellen van de openstaande 
bedragen. Gezien het tijdsverschil eindejaar is de ouder niet meer opgebeld om het bedrag alsnog te 
innen.  
 
Bij inkoopverschillen is een negatief bedrag te zien, dus eigenlijk een baten. Vanaf 2018 wordt de 
voorraad gewaardeerd tegen een vaste verrekenprijs van €27,50. Gezien de XXS truien een lagere 
kostprijs hebben dan de VVP, ontstaat het positieve inkoopverschil. De XS truien hebben een 
kostprijs boven de 30 euro. Onderaan de streep worden deze verschillen tegen elkaar weggestreept 
onder de Inkoopverschillen.  
 
Lasten           
     Actual 2018   Begroot 2018   Delta   Actual 2017  
Bankkosten        

 9103 - Bankkosten                  233                   409                  -177                 390  

 9300 - Kampgeldverschillen                    82      
  9400 - Inkoopverschillen                   -57                      -                      -57                 583  
                     258                   409                  -233                 973  
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D11 – Onvoorzien resultaat 
 
Het boekjaar 2018 is afgesloten met een positief resultaat van €1.763. Afgelopen drie jaar is 
gemiddeld 7.7% van de omzet toegevoegd aan de algemene reserves. In de afgelopen jaren is er 
steeds meer inzicht gekomen in de financiële data van de AKC. In het jaar 2018 er daarmee voor 
gekozen om de verhouding wat te gaan verschuiven. Dit voorstel is besproken met de Kasco tijdens 
de bespreking van de jaarcijfers 2017. Hierop is de begroting 2018 afgesteld. Zo is het kampbudget 
voor het etensgeld bijvoorbeeld omgegaan per persoon per dag.  
 
Er is afgerond 7k minder aan onvoorzien resultaat begroot en gedraaid in vergelijking met voorgaand 
boekjaar. Aan de opbrengstenkant is nauwelijks verschil onderaan de streep. Beide jaren zit dit op 
113k. De verschuiving zit in de kostenkant. De kampkosten zijn met zo’n €3.500 gestegen. Daarnaast 
is er dit jaar €2.000 toegevoegd aan de voorziening Lustrum. De administratiekosten zijn gelijk 
gebleven. De algemene kosten zijn licht gestegen. Dit zat in een tegenvaller met de merchandise 
logo’s. 2018 was qua verzekeringskosten een rustiger jaar waarmee we daar zo’n 700 euro lager 
zitten dan in 2017. De bestuurskosten zijn gestegen. Dit zit onder andere in het aantal 
afscheidsdiners in 2018 in vergelijking met 2017. Daarnaast is er meer gedeclareerd aan reiskosten. 
Afgelopen jaren heeft het bestuur voor een schrammetje ergens kunnen verblijven tijdens het 
bestuursweekend. Dat lukte dit jaar niet, waarmee het bestuursweekend duurder is geweest dan in 
2017. De folder en bankkosten zijn beide gedaald. Het boekjaar wordt afgesloten met €1.763 positief 
resultaat. In overleg met het bestuur en de Kasco zal dit worden gedoteerd aan de algemene reserve.  
 
In 2019 blijven de budgetten gelijk. De kampprijzen worden verhoogd met gemiddeld 2.5%. In 2020 
wordt opnieuw beoordeeld of deze verhouding van ruimere budgetten wordt aangehouden. Er 
wordt daarmee minder gedoteerd aan de algemene reserves en er komt meer bij vrijwilligers en 
deelnemers terecht. Het uitkomst daarbij is wel een dunner onvoorzien resultaat. De AKC is een 
financieel gezonde stichting met een liquiditeitsreserve om ook slechtere jaren op te kunnen vangen. 
Echter, om financieel gezond te blijven ook voor de lange termijn blijft het zaak scherp te blijven 
monitoren op de inkomsten en kosten.  
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H7 - Bijlages 
 

Bijlage 1: Jaaroverzicht 2018 ING 
Indien de totale saldi van zowel spaar als zakelijk worden opgeteld, bedragen de liquide middelen 
einde jaar: €75.879 (€5.004 + €70.875). Zie hoofdstuk drie voor aansluiting met de balans. 
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