Toelichting op de VVS financiële jaarrekening 2019

De financiële jaarrekening 2019 is bij het zien van het eindresultaat aanzienlijk
positiever dan gebruikelijk. De Vereniging Verkeersslachtoffers is door de frequente
contacten met de media, uitgenodigd door de Telegraaf, om als enige donateur,
ontvanger te worden van de opbrengst Telegraaf Puzzelactie 2019. Deze Puzzelactie
werd in 2019 voor het 58ste jaar gespeeld in de maanden september t/m december
Doordat bij de opmaak van de financiële stukken 2019, de totale opbrengst van de
Puzzelactie nog niet bekend kon worden gemaakt, zal het resterende bedrag van
deze donatie in de financiële stukken van 2020 worden opgenomen.

Toelichting op posten met aanmerkelijke verschillen op voorgaande jaren:
1. Het aanmerkelijke verschil in kantoorkosten, heeft hoofdzakelijk te maken met
de uitgave die is gedaan voor het realiseren van de nieuwe VVS website. De
nieuwe website is technisch beter toegespitst aan de eisen van deze tijd. Het
werk is uitgevoerd door bureau NMedia in Zwolle. NMedia is al meerdere jaren
de steun en toeverlaat voor de VVS ICT oplossingen, enkele voorbeelden zijn
daarin: Het redigeren en versturen van de nieuwsbrieven en persberichten.
Ronduit nobel is het dat NMedia alle werkzaamheden factureert met een 25%
‘goede doelen korting’.
2. De kosten herdenking 2019 zijn grotendeels gefinancierd door Interpolis. Dit
kunnen we zien als een gift in natura, maar omdat de bijbehorende kosten
niet aan ons zijn gefactureerd, is deze post niet zichtbaar in de afrekening.
3. De VVS is een erkend goed doel, we hebben bij de Belastingdienst de
zogenaamde ANBI status, wat staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling.
Daarmee zijn giften aan de VVS fiscaal aftrekbaar. Verder zijn we aangemeld
bij de Stichting GeefGratis, en daaruit ontvangen wij regelmatig bedragen van
anonieme gevers. Meestal kleine, maar soms ook grotere bedragen. In 2019 is
ons op deze wijze een anonieme gift van € 2500,00 toegezegd, deze is begin
2020 daadwerkelijk op onze rekening bijgeschreven.
4. Eind 2019 hadden wij 185 leden. We hebben van 74 leden een donatie
ontvangen, waarbij we kunnen aantekenen dat een aantal toegewijde leden
een beduidend hoger bedrag dan de reguliere contributie van 18 euro heeft
betaald. Dit betekent, nog altijd dat zelfs na het versturen van een
betalingsreminder ook in 2019 meer dan de helft van de leden geen
contributie heeft betaald!
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