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Op deze twee pagina’s treft u ons Jaarverslag aan. Zoals u weet heeft het Dagelijks
Bestuur vorig jaar besloten een deel van
het opgebouwde Eigen Vermogen terug
te geven aan haar leden door extra uit te
pakken rondom het 50 jarig bestaan van
de Stichting. Dat hebben we onder meer
gedaan door:
• Een uitgebreide Jubileumcampagne;
• Grootser uit te pakken tijdens de
Nieuwjaarsbijeenkomst;
• Het teruggeven van de opgebouwde
provisies op onze Gildemerkbroden in de
vorm van contributiekorting;
• Het niet of niet geheel doorbelasten
van de gemaakte kosten van
reclamepremiums waarop u heeft kunnen
intekenen;
• Een nieuwe, gratis dienst in de vorm van
onze Aanbiedingenservice.
Bovenstaande resulteert in een negatief
nettoresultaat na belasting van € 27.326. Met
dat bedrag neemt ons Eigen Vermogen dus
ietsjes af en komt uit op € 489.517.

BALANS 2017 (€)
ACTIVA

2016

2017

Gebouw

199.087

195.541

Inventaris

11.409

25.697

Personenauto’s

30.109

20.426

240.605

241.664

9.685

7.856

31

29

Belastingen & premies

11.427

5.131

Overige vorderingen

76.781

40.834

Overlopende activa

25.151

34.803

113.390

80.797

Liquide middelen

360.715

326.271

Totaal

724.395

662.623

Voorraden

PASSIVA

Eigen Vermogen

2017

516.843

489.517

TOELICHTING OP BALANS
Crediteuren
Belastingen/premies

Debiteuren

2016

In de gecombineerde vergadering
van de Raad van Toezicht met het
Dagelijks Bestuur – de Raad van Toezicht
déchargeert de penningmeester – heeft
de heer André Hek van Alfa accountants
een toelichting gegeven op de cijfers.
Hek: “Het betreft een Stichting zonder
winstoogmerk, die – zeker in een
jubileumjaar – best een beperkt verlies kan
laten zien. De continuïteit van de Stichting
is niet in gevaar, evenmin als de liquide
positie die nog steeds erg degelijk is. Het
doel van de Stichting is ‘Van de leden, voor
de leden’. Een keertje onder de € 0 duiken
qua resultaat is geen probleem.”

Overige schulden

73.286

36.093

18.784

19.039

115.482

117.974

207.552

173.106

Het Eigen Vermogen is voor het eerst
sinds het jaar 2000 iets afgenomen door
het netto verlies over 2017. Het doel
om de kortlopende schulden terug te
brengen is behaald. De liquide positie
blijft onverminderd goed, al levert dit
nauwelijks rendement op qua financieel
resultaat.

TOELICHTING OP
VERLIES & WINST
De personeelskosten zijn voor het eerst
sinds 3 jaar weer gestegen en daarmee
terug op het niveau van 2014. Dit heeft
onder meer te maken met de aanstelling
van een GildeMeester in de persoon van
Jan Zweistra. Verder leidde de (extra)
contributiekorting tot een lagere opbrengst
uit provisies van iets meer dan € 45.000 in
2017.

VOORUITBLIK
Door langdurig ziekteverzuim op het
Secretariaat hebben we dit jaar een beroep
moeten doen op meerdere externe zzp-ers
om activiteiten in de lucht te houden. Ook
blijkt de (gratis) Aanbiedingenservice in
een dusdanig grote behoefte te voorzien
– per kwartaal doet ca. 75% van de Echte
Bakkers hieraan mee – dat dit een gat
slaat in de Reclamekostenbegroting. De
kosten bedragen € 10.000 tot € 13.000 per
kwartaal. Door deze twee factoren zal de
Stichting naar alle waarschijnlijkheid ook

over boekjaar 2018 een negatief resultaat
moeten rapporteren van naar schatting
€ 50.000. Dat is eveneens geen enkel
probleem aldus de heer Hek.
Aangezien de Raad van Toezicht heeft
besloten geen verlieslatende begroting
voor 2019 te zullen goedkeuren, zal er
goed gekeken moeten worden naar de
mogelijkheden. Contributieverhoging,
inkrimping van het personeelsbestand op
het Secretariaat of kosten doorberekenen
van de nu nog gratis Aanbiedingenservice
zijn een paar opties die voor de hand liggen.
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DE BELANGRIJKSTE CIJFERS OP EEN RIJ
Totaal

724.395

662.623

Glennis Grace met de winnaars van de Gouden Schieters 2017
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De Echte

De Echte
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