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Toelichting op de jaarcijfers 2021 

De positieve financiële positie van de vorige boekjaren heeft zich gelukkig in 

het boekjaar 2021 voortgezet. Met de benodigde inspanningen zijn we er in 

geslaagd uit de rode cijfers te blijven. De licht dalende lijn in ons leden- en 

abonneebestand is gestopt en is op dit moment stabiel. Mede hierdoor 

hebben we onze Landelijke VOK-Themadagen weer in ere kunnen herstellen.  

 

Wel zijn door de stijgende kosten van papier en overige productiekosten de 

hoogte van de jaarbijdragen voor het lidmaatschap en het abonnement 

voor het eerst in jaren met € 2,50 verhoogd. De situatie in 2022 zal ook weer 

goed bekeken moeten worden, aangezien diverse kosten dan aanmerkelijk 

verhoogd zullen worden.  

Heel dankbaar zijn we voor de vrijwillige bijdragen die samen met de 

jaarbijdragen jaarlijks worden overgemaakt door een ruim aantal leden en 

abonnees. Met deze extra giften kunnen we de jaarbijdragen zo laag 

mogelijk houden. Een minder prettig punt is dat we in toenemende mate te 

kampen hebben met het niet of te laat ontvangen van de jaarbijdragen. Het 

‘debiteurenbestand’ loopt gestaag op en we moeten veel extra 

administratietijd vrijmaken om herinneringen te sturen. We hopen dat deze 

leden/abonnees zich dat realiseren en hun jaarlijkse bijdragen trouw 

overmaken. Maar zoals gezegd, het grootste aantal leden/abonnees maakt 

het keurig over met vaak nog een extra gift.  

 

Dan noemen we graag nog de uitgave van de serie werkboeken die is 

begonnen met het rekenboek en de taalboeken van Hans ter Beek, 

vervolgens Scheikunde van Gerard Smits, daarna de boeken ‘Leerkracht van 

de opkomende zon’ en ‘Leven in het Onbenoembare’ van Henk Kranenborg, 

vervolgens ‘Ons Wereldbeeld doet ertoe’ van Anselma Remmers en tenslotte 

Bewegende klas van Annemiek Jonges en Jos van Riet, allen (oud)-

Vrijeschoolleraren. Deze boeken zijn vaak moeilijk uit te geven door 

individuele leerkrachten zelf, maar kunnen via ons ‘in de wereld’ worden 

gezet en zo bijdragen aan het verbreiden van de Rudolf Steiner pedagogie 

voor een breder publiek. Daarnaast is ook het boekje ‘De Nearchus Sleutel’ 

van Frans Lutters verschenen en het vervolg hierop ‘De Almeida Quest’ zal 

begin 2022 verschijnen.   

 

Rob Tuk, penningmeester. 

 
 
 
 



 
 
Balans 2020 en 2021 

 

Balans per 31 december  2021 
 

2020 

   €  
 

€ 

Activa (Bezittingen) 
   Vaste Activa  
   Inventaris Redactie 100,00 

 
100,00 

Inventaris Vereniging 1.000,00 
 

1.000,00 

 
1.100,00 

 
1.100,00 

Financiële Vaste Activa 
   Certificaten Triodosbank N.V 2.419,00 

 
3.444,00 

    Voorraden 
   Voorraad Boeken/cahiers/tijdschriften 2.150,00 

 
4.950,00 

Risicoreserve boeken -1.000,00 
 

-1.000,00 

 
1.150,00 

 
3.950,00 

Vorderingen 
   Debiteuren 1.850,00 

 
2.280,00 

 
  

  Liquide Middelen 
   Kas Rotterdam 0,00 

 
0,00 

Triodos Bank N.V. Nederland  3.968,00 
 

6.499,00 

Triodos Bank N.V. Belgie (Opgeheven in 2020) 0,00 
 

0.00 

ING VOK  4.573,00 
 

1.554,00 

ING Zakelijke Spaarrekening (Opgeheven in 2021) 0,00 
 

16,00 

ING Lerarenbrieven 969,00 
 

195,00 

 
9.510,00 

 
8.264,00 

    

    Activa, voorraden, vorderingen en liquide middelen 16.029,00 
 

19.039,00 

    Passiva (Eigen Vermogen) 
   Exploitatiereserve -835,00 

 
1466,00 

Exploitatie  -7.031,00 
 

-6.194,00 

 
-7.866,00 

 
-4.728,00 

Schulden op korte termijn 
   Crediteuren 23.926,00 

 
23.767,00 

 
23.895,00 

 
23.767,00 

Schulden op lange termijn 
   Leningen  0,00 

 
0,00 

Totaal  16.029,00 
 

19.039,00 

    Exploitatierekening  
   

    Inkomsten 
   Jaarbijdragen Leden/abonnees 41.740,00 

 
39.407,00 

Ontvangen rente en dividend certificaten Triodos 22,00 
 

0,00 

Boeken en Cahiers 7.535,00 
 

5.186,00 

Overige Publicaties 0,00 
 

0,00 



Advertenties Tijdschrift 4.632,00 
 

5.405,00 

Subsidies, schenkingen en extra bijdragen  1.400,00 
 

1.600,00 

Totaal inkomsten 55.329,00 
 

51.598,00 

    Uitgaven   
  Kosten Secretariaat 

   Administratie/boekhoudkosten -6.439,00 
 

-6.439,00 

Huur Kantoor incl. telefoon en berging/archief -2.040,00 
 

-2.040,00 

Portikosten algemeen (niet voor tijdschrift) -275,00 
 

-269,00 

Kosten Kantoorbenodigdheden (o.a. cartridges en papier) -2.128,00 
 

-1.524,00 

 
-10882,00  

 
-10272,00 

Kosten Producties 
   Productiekosten boeken -5.847,00 

 
-6.942,00 

 
-5.847,00 

 
-6.942,00 

Technische kosten Tijdschrift  
   Productiekosten -8.622,00 

 
-8.773,00 

Verzendkosten -8.709,00 
 

-8.822,00 

Vormgevingskosten -8.390,00 
 

-7.809,00 

Overige kosten 0,00 
 

0,00 

 
-25721,00 

 
-25405,00 

Redactiekosten  
   Honoraria Hoofd- en Eindredactie / Uitgever / Correctiewerk -3.220,00 

 
-3.220,00 

Honoraria Auteurs + Fotograaf -3.075,00 
 

-3.185,00 

Reis-  en verblijfkosten -437,00 
 

-128,00 

Typewerk 0,00 
 

0,00 

Overige kosten 0,00 
 

0,00 

 
-6.732,00 

 
-6.533,00 

Kosten  Overige   
  Bestuurskosten 0,00 
 

0,00 

Cursussen 0,00 
 

0,00 

Plaatselijke Afdelingen -1.588,00 
 

-1.588,00 

Onderhoud inventaris 0,00 
 

0,00 

Kosten Website, PC's en printers 125,00 
 

-139,00 

Kosten Themadag (2021)  300,00 
 

-399,00 

Kosten Platform Schrijven en Lezen (2018 en 2019)  0,00 
 

0,00 

Kosten Waldorf100 (2019)  0,00 
 

0,00 

Overige kosten -440,00 
 

-713,00 

Bankkosten -599,00 
 

-403,00 

Terugbetaling leningen en voorschotten -4.905,00 
 

-5.850,00 

Afschrijvingen 1,00 
 

1,00 

 
-7.958,00 

 
-9.092,00 

 
  

 
  

Totaal Uitgaven -57140,00 
 

-58245,00 

    Resultaat (Inkomsten minus uitgaven) -1.811,00 
 

-6.647,00 

Activa/passiva 16.361,00 
 

19.039,00 

Recapitulatie (Resultaat + activa/passiva)  9.330,00 
 

12.392,00 

     


