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Beste leden van PINK!, 

In deze brief wil ik jullie allen inlichten over de jaarrekening van 2021 en over de 
begroting van 2023.  

 Jaarrekening van 2021. Op het voorjaarscongres van 2022 had ik 
graag de jaarrekening willen presenteren, echter is dit niet gelukt. De reden 
hiervoor is dat we te laat waren begonnen en dat de accountant dit jaar een 
extra grondige controle heeft gedaan. In overleg met de kascommissie, die 
namens jullie onze financiën controleert, hebben we besloten om de 
jaarrekening op dit congres te presenteren en in stemming te brengen.  
 In dit document, dat op extranet te vinden is onder de naam 
“Jaarverslag 2021 PINK!”, staan de activiteiten die we in 2021 hebben 
uitgevoerd, wie in het bestuur zaten, een toelichting op de jaarrekening en de 
jaarrekening zelf. 
  Bijzonderheden van de jaarrekening van 2021 staan daar ook vermeldt, 
in totaal hebben we in 2021 meer geld uit gegeven dan we binnen hebben 
gekregen aan contributie, subsidie en donaties. Dit is echter geen groot 
probleem omdat we nog genoeg geld op onze spaarrekening en 
betaalrekeningen hebben staan. Het gaat hier om een bedrag van €6.035. 
 Toelichting hierop en waar we in 2021 geld hebben uitgegeven staat in 
het document dat ik hierboven heb genoemd. Ik wil hierbij benoemen dat de 
congressen hier de grootste kostenposten waren, dit zijn eenmalige uitschieters 
geweest en voor de congressen in 2022 is goed gelet op de uitgaven om 
herhaling te voorkomen. 
 Ten slotte zou ik willen benoemen dat de balans op de jaarrekening van 
2021 en de balans op onze betaalrekening niet overeenkomen. Het verschil is 
€260,88. Deze afwijking was ook aanwezig op de jaarrekening van 2020 en de 
afwijking is aan het begin en eind van 2021 hetzelfde. Aangezien de accountant 
deze jaarrekening al heeft goedgekeurd en het opgestuurd is naar het ministerie 
van binnenlandse zaken zullen we dit niet op de jaarrekening van 2021 kunnen 
corrigeren, dit zullen we doen op de jaarrekening van 2022. Dit is in overleg 
met de kascommissie besloten en dit is geen indicatie dat de jaarrekening op 
andere punten onjuist is. 



 Begroting van 2023. Op het najaarscongres van 2022 presenteren wij 
de begroting van 2023. Hierin staat hoeveel geld we denken binnen te krijgen 
aan donaties, contributie en subsidie. Ook staat hierin waar we geld aan willen 
uitgeven en hoeveel dit is. Dit is op zowel landelijk niveau als op het niveau van 
de afdelingen. Ik wil hierbij vermelden dat afdelingen die geen begroting 
hebben ingediend omdat ze tussen juni en september geen actief bestuur 
hadden wel aanspraak kunnen maken op een budget voor 2023, hierover zal ik 
contact opnemen met de desbetreffende afdelingen. 

Bijzonderheden van deze begroting zal ik hier kort toelichten. Ik zal deze hierin 
vergelijken met de begroting voor 2022: 

• Het begrootte bedrag voor de nieuwjaarsborrel en de zomerbarbecue 
zijn verlaagd van €5.000 in 2022, naar €1.000 in 2023; 

• Het bedrag dat we reserveren voor de kaderopleiding en het 
kaderkamp hebben we verhoogd van €1.000 in 2022, naar €6.000 
in 2023. Dit doen we om zo te zorgen dat meer PINK! Leden kunnen 
aansluiten bij het kaderkamp. Het kaderkamp van 2022 was een 
succes dus willen we dit aanbieden aan meer leden; 

• Het bedrag dat we uitgeven aan het bestuur was in 2022 begroot op 
€4.725 dit verhogen we voor 2023 naar €9.550. Dit doen we omdat 
de reiskosten voor het bestuur omhoog zijn gegaan ten opzichte van 
2020 en 2021, omdat we nu na de eerste jaren lockdown door COVID 
meer kunnen reizen. We kunnen als bestuur weer fysiek vergaderen en 
bij afdelingen langs gaan en dit kost ons als organisatie meer geld dan 
als we dit niet zouden doen. Ook hebben we als bestuur na elke 
bestuurswissel (na een AV) een teambuilding activiteit. Voor 
afdelingen proberen we eens per jaar een teambuildingactiviteit te 
organiseren. We werken als bestuur/besturen immers elke dag samen 
en vertrouwen in elkaar als bestuur maakt de organisatie als geheel 
sterker; 

• Zoals te zien op de begroting hebben we begroot om €6.775 meer uit 
te geven dan we binnen zullen krijgen. Dit doen we omdat we 
voorgaande jaren hebben gemerkt dat dit voor ons de beste manier is 
om zeker te zijn dat we de ontvangen subsidie volledig gebruiken.  

Ik hoop dat ik jullie hiermee voldoende toelichting heb kunnen geven op de 
jaarrekening van 2021 en de begroting voor 2023. Mocht je nog vragen hebben 
kan je altijd een mail naar mij sturen of op het congres een vraag stellen. 

Met diervriendelijke groet, 

Guus Hendrik Beckett - Penningmeester PINK!


