BON jaarrekening en balans 2016
Toelichting
BON heeft het jaar 2016 helaas moeten afsluiten met een negatief resultaat van € 5.788. Daarnaast is
het eigen vermogen met een bedrag van € 2.500 naar beneden bijgesteld omdat de jaarlijkse gift van
de TU/e met die omvang na tien jaar niet meer aan BON is toegekend. Ook in het jaar 2015 was het
resultaat negatief. In twee jaar tijd is de egalisatiereserve (eigen vermogen) van BON gedaald van
ongeveer € 50.000 naar € 33.868 per ultimo 2016. Zowel in 2015 als in 2016 zijn de tekorten vooral
ontstaan door incidentele grote uitgaven. In 2015 betrof het het verbeteren van de website en een
nabetaling voor de “de Nacht van de universiteit” in 2014. In 2016 werd het tekort vooral
veroorzaakt door de feestelijke activiteiten in Leiden in de maand juli.. Deze gebeurtenissen mogen
de ogen niet sluiten voor meer structurele zaken die de financiële gezondheid van BON bedreigen.
De contributie-inkomsten zijn in de loop van de jaren 2011 t/m 2016 gedaald van € 70.000 in 2011
tot € 50.000 in 2016. Ondanks de vele pogingen in de loop van die jaren het ledenaantal en daarmee
de contributie-inkomsten op te krikken, is dat nooit gelukt. Ook het wegvallen van de extra
opbrengsten vanwege de deelname van BON aan de Onderwijscoöperatie doet zich voelen. In de
toelichting op de begroting 2017 wordt verder ingegaan op deze structurele veranderingen.
De resultatenrekening 2016 geeft weer dat de contributie-inkomsten met ruim € 4.000 gedaald zijn
ten opzichte van vorig jaar (2015). Daar staat tegenover dat de overige baten (vanuit de
Onderwijscoöperatie) hoger waren dan begroot. Bij elkaar genomen zou dat voor evenwicht hebben
gezorgd, maar de onvoorziene bijzondere kosten voor de Leidse activiteiten waar geen dekking voor
gevonden is, veroorzaakten een negatief resultaat. De normale verenigingsactiviteiten waren in
balans met de daarvoor begrote bedragen.
Op de balans 2016 valt vooral op de hoge post voor te betalen kosten. Het betreft de rekening voor
het drukken van het verenigingsblad Vakwerk. Deze rekening is in januari 2017 betaald.
Een aantal jaren geleden heeft het bestuur van BON vastgelegd dat er gestreefd zou worden naar
een eigen vermogen van ongeveer € 50.000. Dat streven is in het jaar 2014 verwezenlijkt, maar nu de
vereniging krimpt is een ander streven wellicht realistischer.
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