
BETER ONDERWIJS NEDERLAND 

 

Toelichting op de Resultatenrekening en Balans 2015 

 

Baten 

Hoewel in de begroting voor 2015 rekening was gehouden met een daling van de opbrengst 

Contributies, is de realisatie nog lager dan verwacht. Het aantal leden loopt de laatste jaren 

geleidelijk steeds meer terug.  De post giften betreft een jaarlijkse donatie van de Universiteit 

Eindhoven. De overige baten zijn wat lager dan begroot. Het gaat om opbrengsten uit activiteiten 

voor de OC. 

 

Lasten 

De kosten van ALV/Symposium waren afgelopen jaar hoger dan begroot. Daar staat tegenover dat de 

uitgaven voor ons ledenblad Vakwerk lager uitvielen door een lager aantal te laten drukken.  In de 

loop van 2015 heeft het bestuur besloten om 4.000 euro te besteden aan een verbetering van  de 

website. Dit bedrag is nog niet geheel besteed, maar wel ten laste gebracht van 2015. De overige 

kostenposten lopen goed in de pas met de begrote bedragen met uitzondering van de post 

Onvoorzien. De VU bleek in 2014 een donatie in verband met de Nacht van de Universiteit twee maal 

te hebben overgemaakt. Dit bedrag is in 2015 terugbetaald.  

 

Resultaat 

Het resultaat over 2015 is 7.420 euro negatief. Dit is niet een gevolg van lagere contributie 

inkomsten door het dalende aantal leden. Daar staan namelijk ook lagere reguliere uitgaven 

tegenover. Het negatieve resultaat is volledig toe te schrijven aan de incidentele uitgaven: 

terugbetaling aan de VU en de verbetering van de website. 

 

Balans 

Als gevolg van het negatieve resultaat over 2015 is het eigen vermogen van BON van 49.575 gedaald 

naar 42.156 euro. We moeten daarbij in gedachten houden dat het eigen vermogen eind 2014 

feitelijk 5.000 euro te hoog werd ingeschat als gevolg van de claim van de VU voor dat bedrag. Het 

eigen vermogen van BON is nog ruim voldoende, maar het spreekt vanzelf dat we ons geen reeks van 

jaren met negatieve resultaten  van deze orde kunnen veroorloven. 

 


