
BALANS PER 31 DECEMBER 2020 - TOELICHTING STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2020 TOELICHTING

ACTIVA  ( x € 1 ) LASTEN   ( x € 1 )

vooruit betaalde kosten bestuur
In december 2020 betaalde cadeaukaarten t.b.v. januari 2021 240          locatie- en verblijfkosten 726           Vanwege corona heeft het bestuur slechts 3x fysiek en

reiskosten 435           1x digitaal vergaderd. Daardoor zijn de bestuurskosten
PASSIVA totaal 1.161        meer dan gehalveerd t.o.v. 2019.

voorziening jubileum 27.500     ledenvergaderingen
Van het positieve resultaat van € 6.775 bestemt het bestuur € 6.600 voorjaarsvergadering - gepland 10 juni 2020 0 Vanwege corona is de voorjaarsvergadering vervallen
voor de voorziening jubileum. VGOmedia is op 22 november 1971 najaarsvergadering 26 november 2020 0 en is de najaarsvergadering digitaal gehouden.
opgericht. In 2021 bestaat de vereniging 50 jaar.

cadeaukaarten bij verjaardagen leden - incl. porti 3.176        VGOmedia stuurt een cadeaukaart aan leden die een kroonjaar
schulden op korte termijn 12            bereiken (iedere 5 jaar vanaf een leeftijd van 75 jaar).

Hier resteert slechts één post: bankkosten december 2020. magazine (4 edities per jaar)
ING brengt die kosten per maand achteraf in rekening. illustraties	cover 1.379        

vormgeving,	foto's,	puzzel,	etc 1.700        
vooruit ontvangen drukkosten 6.759        

Contributies 2021 via MPD (inhouding op decemberpensioen) 30.840     verzendkosten 4.872        Ca 10% lager; naar 35 buitenlandse leden gaat een pdf.
Contributies 2021 van leden zonder Inhouding door MPD 60            reis-	en	verblijfkosten	redactie 126           Ca 75% lager doordat de redacteuren meer vanuit huis werkten
Totaal 30.900     totaal 14.836      vanwege de coronarestricties.

lidmaatschap KG - Koepel gepensioneerden 2.791        De koepel heeft bij de uitwerking van het pensioenakkoord 
veel invloed ten gunste van gepenioneerden.
De KG-contributie bedroeg in 2020 € 1,30 per VGO-lid.

ledenadministratie 1.815        Jaarkosten van dienstverlening door MPD.

ledenwerving/kantoor
wervingsbrieven 350           VGO stuurt nieuw-gepensioneerden van PNO - mits zij daarvoor 

toestemming hebben gegeven - een brief (met daarbij een 
eenmalig gratis magazine) met het verzoek om lid te worden.

E-mails / brieven aan leden 1.295        Wervende presentatie van VGO-kandidaten voor de verkiezingen
totaal 1.645        in najaar 2020 voor het nieuwe PNO-Verantwoordigisorgaan.


