
Toelichting bij de balans en de staat van baten en lasten 2019 
 
 
Activa - Nog te ontvangen baten 
De drukker van het magazine (ESED) heeft in december een foute codering aan PostNL 
doorgegeven, waardoor voor VGOmedia circa € 250 onnodige extra verzendkosten ontstonden. Uit 
coulance heeft PostNL daarvan € 209 gerestitueerd (onder inhouding van administratiekosten). 
Ook vanwege eerdere fouten en een exorbitant gestegen offerte voor 2020 (ontvangen op 14 januari 
2020 na een faillissement en een doorstart van ESED in december) is van drukkerij gewisseld. De 
nieuwe drukker is Ten Herkel in Loosdrecht. 
 
Passiva - Schulden op korte termijn 
De factuur ad € 1.815 van MPD voor werkzaamheden in 2019 kwam twee maanden na het 
jaareinde, ondanks twee herinneringen door VGOmedia in december 2019.  
VGOmedia streeft ernaar inkomende facturen zo snel mogelijk en in ieder geval binnen de jaargrens 
te ontvangen en de betaling daarvan per omgaande te verrichten. 
 
Lasten - Bestuur 
De bestuurskosten van € 2.629 bestaan voor 60% uit locatie- en verblijfskosten (Blaercom) en voor 
het overige voornamelijk uit reiskosten. 
 
Lasten - Ledenvergaderingen 
De kosten 2019 bedragen twee derde van de kosten 2018. Dat wordt vooral verklaard door in 
vergelijking met de Blaercom hogere locatiekosten van de voorjaarsvergadering bij Beeld en Geluid 
in 2018. 
 
Lasten – Magazine 
Het positieve verschil t.o.v. 2018 komt met name door lagere kosten voor coverillustraties en door 
minder verzendkosten. Sinds 1 juli 2018 ontvangen de buitenlandse leden het magazine per e-mail. 
 
Lasten - Ledenwerving/kantoor 
Aanmerkelijk minder kosten (€ 673) dan in 2018, onder meer doordat wervingsbrieven aan 
potentiële nieuwe leden niet langer apart, maar tegelijk met een eenmalig gratis welkomstmagazine 
verstuurd worden. 
 
Resultaat - Verwerking op de balans 
Het bestuur heeft besloten van het positieve resultaat ten bedrage van € 4.976 een bedrag van  
€ 4.900 toe te voegen aan de voorziening Jubileum. VGOmedia is opgericht op 22 november 1971, 
zodat in 2021 de vereniging 50 jaar zal bestaan. 
De overige € 76 is toegevoegd aan het eigen vermogen. 
 
Kascommissie 
De kascommissie bestaat uit twee stemgerechtigde leden. Een commissielid wordt voor twee jaar 
benoemd en is in het daaraan voorafgaande jaar reservelid.  
Jaap Meijer heeft als commissielid de jaarrekeningen 2018 en 2019 gecontroleerd en treedt dus nu 
af. Het bestuur dankt hem voor zijn inzet.  
Marianne Eggink heeft de jaarrekening 2019 gecontroleerd en zal ook de jaarrekening 2020 
controleren.  
Wouter de Groot heeft dit jaar als reservelid de jaarrekening 2019 al gecontroleerd, zal ‘in functie’ 
ook de jaarrekeningen 2020 en 2021 controleren, en heeft de verklaring van de kascommissie over 
2019 ondertekend bij fysieke afwezigheid van Marianne Eggink (zij was in de vergadering van de 
kascommissie op 11 maart 2020 telefonisch aanwezig). 
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