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Samenvatting jaarrekening 2017 

Dit is een samenvatting van de jaarrekening van BOKD, Drentse vereniging voor                                    

Dorpsverenigingen en Dorpshuizen.                                                                                                                                

Het exploitatieoverzicht bevat het resultaat en de begroting van 2017                                                           

en ter vergelijking het resultaat van 2016.                                                                                                                                                                  

De balans brengt de financiële positie van BOKD per eind 2017 / begin 2018 in beeld. 

 

➢ Exploitatieoverzicht 2017 

 

Baten Resultaat 
2017 

Begroting  
2017 

Resultaat            
2016 

1 Subsidie provincie Drenthe       154.412                  154.400             152.430 

2 Bijdragen gemeenten           5.000                           5.000                  5.000 

3 Contributies         23.645                     23.500               23.459 

4 Knapzakroutes            1.453                               500                  1.106 

5 Activiteiten         17.020                        16.000                 8.148 

6 Overig           6.839                                  -                  7.615 

Totaal baten  € 208.369         € 199.400        € 197.487     

Lasten 
   

7 Knapzakroutes            3.076                      500                  1.016 

8 Activiteiten          18.403                     26.000                 9.668 

9 Salarissen en sociale lasten       108.049                      108.900               98.454 

10 Afschrijvingen            1.224                            1.100                  1.036 

11 Overige bedrijfskosten          41.703                      45.200               34.630 

Totaal lasten   € 172.454         € 181.700        € 144.804     

Bedrijfsresultaat      € 35.915            € 17.700           € 52.683 

12 Saldo financiële lasten/baten                 -54                                        -                        19 

13 Mutatie bestemmingsreserves           -4.478               -12.700              -12.045 

14 Mutatie bestemmingsfonds            1.623                                     -                      181 

Resultaat     € 33.006                 € 5000           € 40.838 

 

➢ Toelichting op het exploitatieoverzicht 

 

Algemeen 
Het exploitatieresultaat is na mutaties (onttrekkingen en dotaties) bestemmingsreserves en -fonds   
€ 33.006. Dit bedrag is toegevoegd aan de Algemene Reserve. 
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➢ Toelichting op het exploitatieoverzicht (vervolg) 

Subsidie en bijdragen 
De door de provincie Drenthe verleende subsidie ad € 154.412 is het geïndexeerde basisbedrag van   
oorspronkelijk € 150.000 in 2015. De bijdragen van de gemeenten zijn overeenkomstig de begroting. 
 
Contributies 
De opbrengsten uit contributies zijn overeenkomstig de begroting. 
 
Opbrengsten en kosten van activiteiten   
De opbrengsten en kosten van activiteiten hebben betrekking op de organisatie van de verkiezing 
Dorpshuis van het Jaar, van cursussen en van de Drentse Dorpenmiddag. Door de cursusbijdragen 
van de deelnemers en door de sponsorbijdragen en subsidies voor de Dorpshuisverkiezing en de 
Dorpenmiddag hebben per saldo de activiteiten (€18.403 -  €17.020 =) €1.383 gekost. 
 
Knapzakroutes 
De opbrengsten zijn door een goede verkoop van de routegidsjes gestegen maar de kosten waren 
aanzienlijk hoger dan begroot en dan die in 2016. Dit wordt veroorzaakt door de kosten van de Pilot 
knapzakroute / smartphone route K48 ad. ruim €2000. Het negatieve resultaat ad. € 1.623 is 
onttrokken aan het bestemmingsfonds. 
 
Overige opbrengsten 
De overige opbrengsten betreffen met name de opbrengsten van een drietal LVKK-projecten 
waaraan een bijdrage aan de uitvoering is geleverd. 
 
Salarissen en sociale lasten 
De salarissen inclusief sociale lasten en pensioenlasten zijn overeenkomstig de begroting maar fors 
hoger dan in 2016. De stijging van de salarislasten is een optelsom van een hogere inschaling van het 
personeel, het in 2016 vrijvallen van een reservering personeelslasten en het achterwege blijven van 
een vacature zoals in 2016. 
De reiskosten woon-werkverkeer zijn €2.000 lager uitgevallen door de verhuizing van het kantoor. 
 
Afschrijvingen 
De afschrijvingen hebben betrekking op de kantoorinventaris. 
 
Overige bedrijfskosten 
De overige bedrijfskosten betreffen huisvestingskosten (huur, verzekerings- en schoonmaakkosten), 
organisatiekosten (porti, telefoon en kantoorbenodigdheden), administratiekosten (incl. 
loonadministratie), automatiseringskosten (o.a. internet en website), representatiekosten, 
bestuurskosten en reis-en verblijfkosten.  
De huisvestingskosten zijn hoger door de hogere huurprijs van het nieuwe kantoor en door de 
verhuiskosten. Hiervoor was een reservering opgenomen in de jaarrekening 2016 die volledig is 
vrijgevallen.  
De organisatiekosten zijn verder beïnvloed door de hogere kosten voor PR en representatie (met 
name de kosten van het jaarverslag) terwijl op de administratiekosten een flinke besparing is 
gerealiseerd. Verder is er sprake van een bijzondere bate ad. ruim €3.000 door het vrijvallen van een 
btw-reservering. 
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➢ Balans per 31 december 2017 

Activa per 
 

          31-12-17 
 

 31-12-16 

1 Inventaris 
 

                 4.484       
 

        3.859 

2 Voorraad 
 

                      500 
 

            500 

3 Vorderingen 
 

                11.273 
 

      15.531 

4 Banktegoeden 
 

             116.224 
 

     80.216 

Totaal 
 

        € 132.481 
 

€100.106      

Passiva  
    

5 Eigen Vermogen 
 

             116.581           
 

     80.720 

* Algemene reserve                83.717       
 

               50.711 
 

* Bestemmingsreserves                30.775      
 

              26.297 
 

* Bestemmingsfonds                 2.089       
 

                 3.712 
 

6 Voorzieningen 
 

                  2.527            
 

         1.437 

7 Kortlopende schulden 
 

                13.373 
 

      17.949 

Totaal  
 

        € 132.481 
 

€100.106 

 

➢ Toelichting op de balans 

Vorderingen 
De vorderingen betreffen voornamelijk de nog te ontvangen doorbelasting van de kosten van 
personeel, huisvesting en organisatie aan de Stichting BOKD Projecten. 
Bestemmingsreserves 
De bestemmingsreserves betreffen de reservering voor ziektevervanging en de transitievergoeding 
(bij evt. ontslag personeel) en de reserve voormalige SDD (Steunpunt Dorpshuizen Drenthe) 
Bestemmingsfonds 
Dit fonds is bedoeld voor de aanleg en het onderhoud van de knapzakroutes. 
Voorzieningen 
De voorzieningen betreffen het gereserveerde loopbaanbudget voor het personeel. 
Kortlopende schulden 
De kortlopende schulden betreffen o.a. de nog te betalen loonbelasting en premies sociale 
verzekeringen en pensioenen alsmede de bijdragen energiescans.  
Banktegoeden 
De banktegoeden (rekening courant en spaarrekening) betreffen de per 31 december 2017 vrij 
opneembare liquide middelen. 
Eigen vermogen 
Het eigen vermogen betreft naast de algemene reserve de bestemmingsreserves en het 
bestemmingsfonds knapzakroutes. 
 
Namens het bestuur van BOKD 
 
Gerard Klein Koerkamp 
penningmeester 


