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Voorwoord 
 
Het jaar 2019 hebben we met een bezettingsgraad van 93% 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. 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. Als 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. Per 2020 neemt B. Havekes 
afscheid van de Kasco. L. Lont neemt het stokje over. 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 2019 werd verzorgd door Margriet van der Meer, te Gouda. De 
penningmeester functie werd verzorgd door Daniël van Gerwen. 
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H2 - Balans 2019 
 

Balans per 31-12-2019       

        
Debet 2019 2018     Credit 2019 2018 

         
Voorraden      Eigen vermogen   
Voorraden            7.946             7.513     Algemene reserve          71.176           69.413  
      Liquiditeitsreserve          24.500           24.500  
Kortlopende vorderingen      Mp-reserve                   -                     -    
Debiteuren          11.109             5.974               95.676           93.913  
         
Liquide middelen      Voorzieningen   
ING-bank          93.859           75.879     Voorzieningen          17.915             6.000  
         
Vooruitbetaalde bedragen          16.413           22.648     Langlopende schuld   
      VPF          14.564             8.285  
         
      Kortlopende schulden   
      Crediteuren               514             2.054  
         
      Resultaat   
      Onvoorzien resultaat               659             1.763  
         
Totaal        129.328         112.014      Totaal        129.328         112.014  
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H3 - Winst en verliesrekening 2019 
 
Winst en verliesrekening per 31-12-2019. De kosten- en opbrengsten categorieën zijn genummerd. 
Dezelfde nummering wordt gebruikt in toelichting op de winst en verliesrekening in hoofdstuk 5. 
 

Winst en verliesrekening per 31-12-2019      

        
Debet 2019 2018     Credit 2019 2018 

         
Kosten      Opbrengsten   
D1 - Kampkosten          84.173           81.525     D1 - Kampinkomsten          99.015           99.601  

         
D2 - Reünies            7.010             6.552     D2 - Reünies            5.475             5.100  

         
D3 - Opleidingsweekenden            7.621             8.281     D3 - Opleidingsweekenden            6.975             6.581  

         
D4 - Merchandise            1.503             1.131     D4 - Merchandise             1.290             1.890  

         
D5 - Afschrijvingen                   5             2.010     D10 - Rentebaten                 40                  68  

         
D6 - Administratie            2.766             2.486        

         
D7 - Algemene kosten            4.027             4.450        

         
D8 - Bestuurskosten            2.478             2.886        

         
D9 - Folder            2.337             1.898        

         
D10 - Rentelasten               216                258        
         
D11 - Onvoorzien resultaat               659             1.763        

         
Totaal        112.795         113.240      Totaal        112.795         113.240  
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H4 - Toelichting Balans 
 

H4a - Activa 
 

Voorraden 
Er wordt vanaf 2018 met een vaste verrekenprijs gerekend van €27,50 per trui. De delta met inkoop 
wordt geboekt op Inkoopverschillen. Dit jaar is er geen voorraadtelling geweest. In 2020 zal dit voor 
beide jaren worden gedaan. De voorraad is licht gestegen in vergelijking voorgaand jaar. In 2019 zijn 
de polsbandjes voor de komende vijf jaar besteld. De polsbandjes vanaf 2020 zijn geactiveerd op de 
balans. In het betreffende jaar dienen ze meegenomen te worden in de kosten. Dit verklaart de lichte 
voorraad stijging in 2019. 
 
Kortlopende vorderingen  
Het debiteurensaldo bedraagt €11.109 einde boekjaar. Het grootste gedeelte van deze som is de nog 
te ontvangen subsidie voor de opleidingsweekenden van Fonds DoWilVo. Hiervan is in 2016 een 
subsidie aanvraag gedaan voor vijf jaar. Voor 2018 en voor 2019 zijn subsidies nog niet ontvangen. 
De bevestiging is begin 2020 ontvangen dat beide bedragen begin 2020 gestort gaan worden. Op de 
resterende debiteurenposten lopen acties. De verwachting is dat dit begin 2020 vlak loopt. 
 
Liquide middelen 
De liquide middelen zijn gestegen in vergelijking met 2018. Eind 2019 is de rentevergoeding 
ontvangen vanuit MP. Zie bijlage voor aansluiting met het ING-jaaroverzicht. 
 
Vorderingen 
De vooruitbetaalde bedragen zijn lager in vergelijking met voorgaand boekjaar. Zie onderstaande 
specificatie.  
 
Relatie Debet 
Groepsaccommodatie Katteveld 1.750 
Verhuurbedrijf Samen Eén 8.540 
De Stipe 2.312 
Groepsaccommodatie Stichting Blierherne 1.169 
Zeilcentrum de Friese Meren 2.642 
Totaal 16.413 

 

H4b - Passiva 
 
Eigen vermogen 
Het resultaat van 2018 is opgenomen in de algemene reserve. Dit verklaart te stijging van €1.763 in 
het eigen vermogen. 
 
Voorzieningen 
Op de voorziening Lustrum wordt sinds 2016 €2.000 per jaar gedoteerd. Het doel is het realiseren 
van een pot voor het 100-jarig bestaan van de AKC van €10.000 in 2020. Voor het Lustrum jaar is een 
apart projectteam opgesteld. Daarnaast komt er een nieuwe AKC-betaalrekening voor het 100 jaar. 
De ontvangen rentevergoeding vanuit MP is volledig gedoteerd aan de Lustrum voorziening. Dit 
opgeteld met de reserveringen van afgelopen jaren komt er in 2020 een bedrag vrij van €23.000 voor 
het Lustrumjaar. In 2020 zal de voorziening overgemaakt geworden aan de Lustrum AKC-rekening. 
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Daarmee loopt de voorziening uit de reguliere boeken. Het Lustrumjaar wordt los van het reguliere 
AKC jaar gerapporteerd. Over de hoogte van de bijdrage vanuit AKC aan het 100-jarig bestaan is een 
vraag vanuit het projectteam gekomen: “Hoe kunnen we naar de leiding en deelnemers 
verantwoorden dat we zo een duur evenement neerzetten en tevens dat de AKC 23.000 euro eigen 
geld inlegt?” De brief en de reactie van het bestuur hierop zijn beide opgenomen in bijlage 2 en 3. 
 
Langlopende schuld 
De huidige pot van het Vrijplaatsenfonds (VPF) staat op €14.564. In 2019 is er €9.428 geschonken. Er 
is totaal voor €3.149 gebruik van gemaakt. Dit jaar is het totaalbedrag aan schenkingen meer dan 
verdubbeld in vergelijking met vorig jaar. De trend afgelopen jaren was dat er minder geschonken 
werd en meer gebruik van gemaakt. In 2017 zaten we op een punt dat het VPF binnen drie jaar op 
zou zijn, als de huidige trend zich voortzette. In 2019 is een VPF-analyse gemaakt. Daarbij is een 
analyse gemaakt naar de geldstromen binnen het VPF. Dit is gebruikt als onderbouwing bij subsidie 
aanvragen. Alleen al in 2019 werd daarmee al meer dan €5.000 extra geschonken aan het VPF. In 
bijlage 4 is de VPF-analyse opgenomen. 
 
Kortlopende schulden 
Crediteurenstand op 31-12-2019 bedroeg €514. Er zijn nog een aantal declaraties welke uitbetaald 
moeten worden. Begin 2020 lopen deze uit de boeken. 
 
Resultaat 
Deze post wordt toegelicht in hoofdstuk 6, D11.  
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H5 - 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 93% in 2019. Dit is een lichte 
afname in vergelijking met 2018. Er waren 314 plekken beschikbaar over 12 verschillende kampen 
verdeeld. Er waren nog plaatsen vrij bij kampen: 
 

● Avontuur: 6 plaatsen 
● Survival: 5 plaatsen 
● Giethoorn 4: 2 plaatsen 
● Zeilen: 10 plaatsen 

 
Kampkosten 
In 2019 zijn de directe kampkosten gestegen met 3,2% in vergelijking met vorig boekjaar. De totale 
kampkosten bedroegen €84.173. Dit komt op afwijking van 0,53% versus begroot. De prijzen van de 
accommodaties zijn omhoog gegaan. Daarnaast zijn de kampbudgetten ruimer geworden in 2019. Dit 
vertaalde zich in het daggeld welke van €4,40 naar €4,50 per persoon per dag is gegaan. De 
kampprijzen zijn in 2019 met 2,5% omhoog gegaan. De prijzen zijn dus iets harder gestegen. Voor 
2020 zijn de kampprijzen in totaal met 2,9% verhoogd ten opzichte van 2019. 
 
Er is grofweg €99k binnen gekomen aan kampontvangsten. De kosten lagen rond de €84.000. Er was 
hiermee nog 15% van de kampgelden over waarmee de AKC haar andere activiteiten naast de 
kampen kan organiseren. In 2018 lag dit percentage op 18%. In 2017 was dit percentage op 21%. 
Begroot was dat de verhouding op 18% zou gaan liggen. De 15% restant voor de indirecte 
kampkosten ligt minder in lijn met deze 80/20 regeling. Het streven 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. De kampontvangsten zijn in 2019 
lager uitgevallen. Daarnaast zijn de kampkosten dus wel met 3,2% omhoog gegaan. Hiermee bleef 
dus 15% over voor de indirecte kampkosten. Indien u benieuwd bent hoe dit verder is uitgegeven, 
leest u gerust verder. 
 

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 2019. De 80/20 regeling is ook hiervoor 
opgebouwd om deze kosten te kunnen dekken. 
 

Opbrengsten  
8020 - Reünies  €       5.475  

  
Kosten  
7020 - Reünies (kosten)  €       7.010  

  
Resultaat  €      -1.535  
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D3 - Opleidingsweekenden 
Het startweekend is voor de leiding gratis. Er wordt betaald voor consumpties d.m.v. munten. Voor 
de bijzeildagen is een bijdrage gevraagd van €15 per persoon. Bij Fonds DoWilVo 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 2019 €745 hoger dan de opbrengsten. Zie 
onderstaande figuur ter specificatie. Daarnaast is er 700 euro uitgegeven voor opleidingskosten 
leiding. Deze zijn niet meegenomen in onderstaande figuur. Dit zijn de declaraties voor de 
voorbereidingsweekenden van de zeilkampen. De aanvraag subsidie voor de opleidingsweekenden 
bij Fonds DoWilvo loopt tot 2020. Als de subsidie voor deze weekenden wegvalt, dient er gekeken te 
worden naar andere manieren om dit financieel te kunnen realiseren. 
 

Opbrengsten 
   

Startweekend  €      2.651   
Bijzeildagen  €      3.523   
   €       6.174  
   
Kosten   
Startweekend  €      2.613   
Bijzeildagen  €      4.306   
 
   €       6.919  

   
Resultaat    €      -745  

 

D4 – Merchandise  
De kosten in de W&V rekening voor merchandise zijn de inkoopkosten. Zoals vermeld in Hoofdstuk 
H4a wordt voor de truien met een vaste verrekenprijs van €27,50 gerekend. De verkopen zijn wat 
teruggevallen in 2019. De merchandise kosten zijn wat gestegen, omdat de polsbandjes 2019 ook 
geboekt zijn in de inkoopwaarde merchandise. 
 

D5 – Afschrijvingen 
Er is €2.000 gedoteerd aan de Lustrum voorziening. De kosten voor de accommodatie van het 
Avontuur kamp 2018 zijn komen te vervallen. De communicatie met de beheerder verliep zeer 
moeizaam op administratief gebied. Er is meerdere malen contact opgenomen of de factuur nog 
gestuurd gaat worden. In 2020 nog niets ontvangen. De factuur wordt niet meer verwacht. Deze 
vrijgekomen gelden ad €2.000 zijn daarmee gedoteerd aan de voorziening Lustrum. 
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D6 - Administratie  
In 2019 zijn de administratie kosten conform begroting met een bedrag van €2.766 totaal. De porto 
kosten vielen hoger uit dan begroot. Begin 2018 zijn postzegels retour gedaan aan de PostNL. Dit 
leverde destijds een credit op van €312. 
 

Lasten             

     Actual 2019   Actual 2018  Begroot 2019  
Delta 2019-
2018 in €  

Delta 2019-
2018 in %  

Administratie       
 4510 - Kantoor artikelen (administratie)                    30                       8                     30                     22  364% 
  4511 - Printkosten (administratie)                    35                     35                     71                      -     
  4512 - Portokosten (administratie)                  451                   193                   250                   258  234% 
  4514 - Vrijwilligersvergoeding               2.250                2.250                2.250                      -     
                  2.766                2.486                2.601                   280    

 

D7 - Algemene kosten 
De algemene kosten bedroegen €4.027. Dit valt iets lager uit dan vorig boekjaar. De 
verzekeringskosten waren lager in 2019 en er zijn minder relatiegeschenken geboekt. In de overige 
kosten is de opslagbox geboekt, de aangeschafte EHBO dozen en de logo’s voor de AKC truien. 
 

Lasten             

    Actual 2019 Actual 2018 Begroot 2019 
Delta 2019-

2018 in € 
Delta 2019-
2018 in % 

Algemene kosten        
 4516 – Relatiegeschenken                     -                     325                   350                  -325    
 4521 – Verzekering               1.090                1.300                1.300                  -210  -16% 
  4522 – Automatisering                    85                     82                     80                       4  4% 
  4523 – Boekhoudprogramma               1.002                   828                1.002                   174  21% 
  4524 – Overige kosten               1.850                1.917                1.559                    -66  -3% 
                  4.027                4.450                4.291                  -423    

 

D8 – Bestuurskosten 
De bestuurskosten bedroegen €2.478. Dit is conform begroting. Er is stijging van 70% te zien in de 
representatiekosten van het bestuur. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door een bedankdiner met 
alle mensen die zich namens de AKC hebben ingezet voor de verkoop van MP.  
 

Lasten             

    Actual 2019 Actual 2018 Begroot 2019 
Delta 2019-

2018 in € 
Delta 2019-
2018 in % 

Bestuurskosten        
 4504 - Vergaderkosten (bestuur)                  141                   125                   286                     15  12% 
 4505 - Overige kosten (bestuur)                  308                   798                   542                  -490  -61% 
 4506 - Reiskosten (bestuur)                  816                   797                   734                     20  2% 
 4507 - Representatiekosten (bestuur)               1.213                   358                   399                   855  339% 
 4508 - afscheidsdinerkosten                     -                     808                   589                  -808    
                 2.478                2.886                2.550                  -408    
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D9 - Folder 
De drukkosten vallen zo’n 400 euro hoger uit dan vorig jaar. In de Porto kosten zit een stijging van 
85%. In 2019 zijn de kosten voor het verzenden van de folder geboekt van 2018 en 2019. Afgelopen 
jaren werd dit altijd in het volgende boekjaar gedaan. Dit jaar zijn de kosten van 2019 al op 31-12 
betaald aan de PostNL. Voor wat betreft de drukkosten. In 2018 is er vooruitbesteld bij de drukker. 
Daarmee vallen deze kosten wat lager uit in 2019 met een bedrag van €395. 
 

Lasten             

     Actual 2019   Actual 2018   Begroot 2019  
 Delta 2019-

2018 in €  
 Delta 2019-

2018 in %  
Folder         
 5601 - Drukkosten (folder)                  395                   848                   887                  -453  -53% 
 5602 - Portokosten (folder)               1.942                1.049                   978                   892  185% 
             
                 2.337                1.898                1.865                   439    

 
 

D10 – Rentebaten en bankkosten 
Bankkosten bedroegen 216 euro. Verder zijn er in 2019 geen kampgeldverschillen danwel 
inkoopverschillen geweest. 
 

Lasten             

     Actual 2019   Actual 2018   Begroot 2019  
 Delta 2019-

2018 in €  
 Delta 2019-

2018 in %  
Bankkosten          
 9103 - Bankkosten                  216                   233                   250                    -17  -8% 
 9300 - Kampgeldverschillen                     -                       82                     85                    -82    
  9400 - Inkoopverschillen                     -                      -57                   100                     57    
                     216                   258                   435                    -43    
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D11 – Onvoorzien resultaat 
 
Het boekjaar 2019 is afgesloten met een positief resultaat van €659. Begroot was een bedrag van 
€1.230. Het boekjaar 2018 is afgesloten met een positief resultaat van €1.763. Van 2016 tot 2018 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 gemaakt. Dit beleid is ook 
doorgetrokken naar 2019. Zo is het kampbudget voor het etensgeld bijvoorbeeld omhoog gegaan per 
persoon per dag van €4,40 naar €4,50. Inclusief de prijsverhogingen van de accommodaties stegen 
de directe kampkosten daarmee met zo’n 3% in vergelijking met voorgaand jaar. 
 
AKC heeft gedraaid met een bezettingsgraad 93% in 2019. Rond de 99k werd ontvangen vanuit 
kampgelden. De directe kampkosten bedroegen rond de €84.000. Het streven is om ongeveer 80% 
van de ontvangen gelden aan directe kampkosten te besteden. Met de 93% bezetting lag dit 
percentage op 15%. Dus 15% om AKC als stichting financieel draaiende te houden naast de directe 
kampkosten. Indien de bezetting onder de 93% valt, is de kans groot dat de AKC rode cijfers draait. 
Daarnaast dient vermeld te worden dat na 2020 de subsidie aanvraag nog niet is ingediend voor de 
opleidingsweekenden. Op het moment dat dit wegvalt, draait de AKC rode cijfers. Dit gaat om een 
subsidie van €5.250 per jaar.  
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H6 - Bijlages 
 

Bijlage 1: Jaaroverzicht 2019 ING 
Indien de totale saldi van zowel spaar als zakelijk worden opgeteld, bedragen de liquide middelen 
einde jaar: €93.859 (€22.945 + €70.914). Zie hoofdstuk twee voor aansluiting met de balans. 
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Bijlage 2: vraag projectteam 100 jaar 
 

Aan: Het Bestuur van de AKC  

Van: 100 Jaar AKC Commissie  

10 December, 2019  

Geachte leden van het bestuur van de AKC,  

Afgelopen maandag hebben we met de 100 Jaar AKC Commissie de 3de vergadering gehad voor het 
lustrumjaar van de AKC. Er is nu een aardige inschatting van de kosten doordat we verschillende 
offertes hebben aangevraagd. Er is een nette begroting gemaakt, echter hebben vraagtekens bij de 
inkomstenkant van de begroting.  

We hebben gezien dat de AKC zelf 23.000 euro bijdraagt voor het evenement. Natuurlijk vinden wij 
dat als commissie een mooi gegeven. Het liefste besteden we dit bedrag goed. Maar tegelijk vinden 
we dat we kritisch moeten blijven kijken. Daarom stellen we dan ook de volgende vraag; “Hoe 
kunnen we naar de leiding en deelnemers verantwoorden dat we zo een duur evenement neerzetten 
en tevens dat de AKC 23.000 euro eigen geld inlegt?  

Het lijkt ons slim dat we van het bestuur een goed onderbouwde brief moeten hebben waarom dit 
verantwoord is. Zeker, als je bedenkt dat de onkostenvergoeding per team 50 euro is en 30 euro per 
persoon als leiding. Eventueel zou zelfs de kascommissie hier nog even naar kunnen kijken en er een 
advies over geven. Op deze manier kun je lastige vragen achteraf voorkomen.  

We denken dat centraal moet staan dat de financiële bijdrage van de AKC moet bijdragen aan het zo 
toegankelijk mogelijk maken van kampen en andere evenementen voor deelnemers en leiding. Maar 
we zien graag het standpunt van het AKC-bestuur tegemoet.  

We danken het bestuur voor het aandachtig lezen van deze brief en blijven in afwachting van een 
reactie.  

Namens de 100 jaar AKC Commissie,  

Wieger IJntema  
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Bijlage 3: reactie aan projectteam 100 jaar 
 

Van: bestuur AKC  

Aan: 100 Jaar AKC Commissie.  

 31-12-2019  
 Geachte 100 jaar AKC commissie,   

 Woensdag (18-12) hebben wij de brief ontvangen met jullie vraag; “Hoe kunnen we naar de leiding 
en deelnemers verantwoorden dat we zo een duur evenement neerzetten en tevens dat de AKC 
23.000 euro eigen geld inlegt?” Vanwege de hoogte van de subsidie van de AKC, 23k, voor het 
lustrum jaar en de huidige budgetten voor de zomerkampen begrijp ik deze vraag. Door middel van 
deze reactie hoop ik genoeg achtergrond te kunnen geven om deze tweeledige vraag, 
verantwoording en grootte, te kunnen beantwoorden.  
 
 Allereerst de opbouw waar de grootte van het bedrag vandaan komt. Vanaf 2016 is er jaarlijks in 
overleg en met goedkeuring Kasco 2k gedoteerd aan Voorziening Lustrum. Het beoogde doel is 
daarmee een voorziening op te bouwen van 10k welke beschikbaar komt voor het 100 jaar Lustrum 
in 2020. Daarnaast is ervoor gekozen het vrijgekomen Menno’s Pleats (MP) rente bedrag volledig toe 
te schrijven aan het 100 jaar bestaan van de AKC. Dit in overleg en met goedkeuring van de Kasco.  
  

De huidige verhouding tussen wat we aan de deelnemers vragen via de kampgelden versus wat we 
uitgeven als AKC is strak. Waarbij we in 2018 1.5% als onvoorzien resultaat overhielden op een omzet 
van meer dan 113k. Dit mede omdat de budgetten ruimer zijn geworden in 2018. Indien de 
kampbudgetten nog hoger worden, stijgt de kans aanzienlijk dat we in het lopende boekjaar 
structureel meer uitgeven dan dat er binnenkomt. Dit is onwenselijk, omdat budget vrij maken goed 
wordt ontvangen. Het intrekken van de budgetten is een stuk minder acceptabel.   
 
 Daarmee is ervoor gekozen een klein gedeelte op te bouwen in 5 jaar aan voorziening. De incidentele 
ontvangsten van de rente zijn moeilijk te plaatsen in structurele budget verhogingen. Als we dat wel 
doen is de kans groot dat we daarbij structureel meer gaan uitgeven dan dat er binnen komt. 
Evenementen die niet elk jaar terugkomen, zijn daarbij een gelegenheid om niet structureel meer uit 
te gaan geven. Deze vorm van teruggave aan de vrijwilligers van de AKC is tevens besproken met de 
Kasco. De Kasco heeft de huidige liquiditeit ook zien toenemen afgelopen jaren. Nu gezien de huidige 
liquiditeit, mede door de verkoop van MP, zitten we steeds strakker in de verhouding tussen totale 
inkomsten versus totale kosten in het lopende boekjaar. Daarbij is dus weinig ruimte meer over. De 
vorm van een bruisend Lustrumjaar is op deze wijze een mooie mogelijkheid om de vrijgekomen 
rente toch terug te laten keren bij onze vrijwilligers! Ik heb de begroting voor het 100 jaar 
doorgenomen. Ik heb er het volste vertrouwen in dat er verantwoordelijk met de ontvangen gelden 
omgegaan wordt. Een forse subsidie geeft misschien minder initiatief om acquisitie te werven. Een 
onvoorzien resultaat is echter ook niet kwalijk. Dit gaan we apart zetten voor de nieuwe voorziening 
voor de volgende mijlpaal van de AKC!  
 Indien er na het lezen van bovenstaande (nieuwe) vragen zijn ontstaan, neem gerust contact op.  
Namens het bestuur van de AKC  
 Met vriendelijke groet,  
  
Daniël van Gerwen   
Penningmeester                                                                      
Algemene Kampcommissie  
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Bijlage 4: VPF Analyse 
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