
 
Toelichting bij de balans en de staat van baten en lasten 2021 
   
 
Resultaat - Verwerking op de balans onder passiva 
Van het positieve resultaat van € 3.992 heeft het bestuur € 3.500  bestemd voor de nieuwe 
voorziening WTP (Wet Toekomst Pensioenen) / KG (Koepel Gepensioneerden).  
De overige € 442 is toegevoegd aan het eigen vermogen. 
 
Activa - vooruit betaalde kosten 
In december 2021 betaalde cadeaukaarten t.b.v. januari 2022 
 
Passiva – voorzieningen 
Vanuit de voorziening jubileum is - op grond van een nadere prudente inschatting van de te 
maken jubileumkosten in 2022 - € 12.500 toegevoegd aan de voorziening WTP / KG. 
De voorziening WTP / KG is bestemd voor ledenpeilingen, juridische bijstand, overleg met 
stakeholders resp. verhoging contributie KG en andere voor de KG te maken kosten. 
 
Passiva - vooruit ontvangen 
Contributies 2022, eind december 2021 betaald door MPD (inhouding op decemberpensioen) 
 
Lasten - bestuur 
Vanwege corona vergaderde het bestuur 3x fysiek en 8x via Zoom. 
Onder bestuurskosten vallen ook het jaarabonnement t.b.v. invoering van het WBTR-
stappenplan (Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen) en de daaruit voortvloeiende 
verzekering bestuurdersaansprakelijkheid (samen € 432).  
 
Eveneens door corona was er geen fysieke gelegenheid om passend afscheid te nemen van 
afgetreden bestuursleden en ledenadministrateur, en om vervangers te verwelkomen.  
Ook met de andere vrijwilligers (redactie en medewerkers van het magazine en de nieuwe 
ledenadministrateur) en de drie leden namens de gepensioneerden in het PNO-
Verantwoordingsorgaan was fysiek vergaderen niet mogelijk.  
Daarom heeft het bestuur besloten om aan het einde van het jaar de 24 betrokkenen een 
wijnpakket te sturen (totaal € 931). 
 
Lasten - ledenvergadering 
De voorjaarsvergadering op 27 juni 2021 is via Zoom gehouden. Er zijn geen extra kosten 
gemaakt. 
De najaarsvergadering was fysiek gepland op 18 november 2021. Vanwege de verheviging 
van de coronapandemie in die periode is die ledenvergadering - na aanvankelijk uitstel tot 
januari 2022 - geheel vervallen. 
 
Lasten website – ICT 
Behalve webhosting, domeinregistratie en standaard technische ondersteuning vallen 
hieronder in 2021 ook de eenmalige kosten voor de upgrade van de website. Voor ontwerp 
en realisatie is extern een specialist ingehuurd, die sindsdien ook de technische 
ondersteuning levert. 
Ook het Zoom-jaarabonnement t.b.v. digitale bestuurs- en ledenvergadering valt onder deze 
post.  
 
Lasten - lidmaatschap KG 
De contributie voor de Koepel Gepensioneerden bedroeg in 2021 € 1,60 per VGO-lid (in 2020 
€ 1,30). Dat wordt in 2022 € 1,90, in de jaren daarna doorstijgend naar € 2,50 per lid. 
    
Lasten – ledenadministratie MPD 
Dit betreft de vaste jaarkosten van dienstverlening door MPD, zoals de aanlevering van 
gegevens van nieuwe PNO-gepensioneerden, overlijdensmeldingen van VGO-leden, 
inhouding contributie op het decemberpensioen van VGO-leden en overige informatie-
uitwisseling tussen het pensioenfonds en de VGO-ledenadministratie. 
    



Lasten - ledenwerving / kantoor 
Behalve kantoorbenodigdheden en felicitatiekaarten vallen hieronder ook de wervingsbrieven 
- met het verzoek om VGO-lid te worden - die VGO aan nieuwe PNO-gepensioneerden stuurt 
tegelijk met een eenmalig gratis magazine. 
 
Controle jaarrekening door kascommissie 
De kascommissie bestaat uit twee stemgerechtigde leden. Een kascommissielid wordt voor 
twee jaar benoemd en is in het daaraan voorafgaande jaar aspirant-lid.  
Wouter de Groot heeft in die hoedanigheden de jaarrekeningen 2019, 2020 en 2021 
gecontroleerd en is daarmee aan het eind van zijn termijn. Het bestuur dankt hem voor zijn 
uiterst accurate en inspirerende controlewerkzaamheden.  
Frans van Geest heeft de jaarrekening 2021 als kascommissielid gecontroleerd en zal ook de 
jaarrekening 2022 controleren.  
Leo Witkamp was dit jaar aspirant-lid en zal ‘in functie’ de jaarrekeningen 2021 en 2022 
controleren. 
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