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Toelichting op de jaarrekening en balans 2016
Jaarrekening
KVAN heeft het boekjaar 2016 afgesloten met een gering negatief saldo van € 518,74. Dit bedrag
geeft een enigszins vertekend beeld, aangezien er in het boekjaar een grote voorziening is ingezet die
in de afgelopen jaren is opgebouwd ten behoeve van enkele activiteiten in het kader van het 125-jarig
bestaan van de vereniging. Daar staat echter een aantal niet-geraamde uitgaven tegenover, zoals een
investering in de KVAN-website en kosten die werden gemaakt in het kader van het samenwerkingstraject met BRAIN.
Het aantal leden van KVAN is min of meer stabiel ten opzichte van het voorgaande jaar. Per 31
december 2016 telde de vereniging 655 leden (eind 2015: 664), verdeeld als volgt: gewone leden 602
(610), buitenlandleden 8 (8), studentleden 43 (43) en 2 (3) ereleden. De baten uit contributies zijn iets
hoger dan werd begroot.
De inkomsten voor abonnementen zijn verantwoord onder project Archievenblad. Er waren 253
abonnementen op het Archievenblad, waarvan 46 buitenlandse.
Aan de lastenzijde vielen de uitgaven onder de noemer ‘bedrijfsvoering’ fors hoger uit dan begroot. Dit
is geheel toe te schrijven aan een niet geraamde maar noodzakelijke investering in de website (ca.
€ 10.000,-) en de daarmee samenhangende viewer ten behoeve van het Archievenblad en SAPpublicaties (€ 6.100-). De overschrijding van de raming op de post ‘organisatiekosten’ laat zich
verklaren door de kosten die zijn gemaakt vanwege begeleiding (Berenschot) in het kader van de
samenwerking met BRAIN.
Opnieuw zijn de baten uit de vervaardiging van het Archievenblad afgenomen, hoofdzakelijk als
gevolg van teruglopende inkomsten uit advertenties. KVAN-bestuur en redactie van het Archievenblad
gebruiken de uitkomsten van een recent gehouden lezersonderzoek om deze tendens in de begroting
voor 2018 om te buigen.
Balans
Voorraden en materiële activa worden sinds 2009 niet meer gekapitaliseerd. Bij de vlottende activa en
passiva betreffen de posten ‘debiteuren’, ‘crediteuren’, ‘kortlopende schulden’ en ‘overige schulden’
rekeningen en vorderingen die over het jaar heen nog niet waren voldaan. De bedragen ervan zijn
inmiddels binnen of voldaan.
Voorgesteld wordt, het negatieve saldo over 2016 à € 518,74 te onttrekken aan de algemene reserve
en deze jaarrekening, onder voorbehoud van goedkeuring door de kascontrolecommissie, vast te
stellen.
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