VERSLAG VAN DE PENNINGMEESTER OVER HET JAAR 2018
EN TOELICHTING OP DE BEGROTING VOOR 2019

Toelichting op de staat van inkomsten en uitgaven 2018:
Het jaar is afgesloten met een nadelig saldo van Euro 1.013, tegenover een begroot nadelig saldo
van Euro 5.000.
De inkomsten waren iets lager dan begroot en ook iets lager dan in 2017. Inkomsten uit contributies
beleven contant, doch inkomsten uit advertenties iets lager door het wegvallen van 2 adverteerders.
De webwinkel had een bevredigende omzet van Euro 1.179 en een netto winst van Euro 206.
De totale uitgaven zijn ca. Euro 4.000 lager dan begroot, doch op hetzelfde niveau als in 2017. De
verschillen t.o.v. de begroting zijn als volgt te verklaren:
• Lagere uitgaven Minorage ad Euro 600, door het niet kunnen realiseren van 4 extra begrote
pagina’s in het tweede halfjaar wegens gebrek aan copy
• Lagere uitgaven evenementen ad Euro 2.765 door uitblijven van een kampeerweekend,
alsmede soms lagere kosten en soms lagere deelname aan diverse ritten
• Lagere bestuurskosten ad Euro 450
• Lagere overige kosten ad Euro 240, voornamelijk als gevolg van minder oninbare
contributies

Toelichting op de balans per 31 december 2018:
Kas en banksaldi zijn met ca. Euro 1.000 afgenomen , voornamelijk door het nadelig
exploitatietekort.
Het nadelig resultaat over 2018 van Euro 1.013 is ten laste van het eigen vermogen gebracht, welke
per 31 december 2018 Euro 43.370 bedraagt.
De voorraad van de clubwinkel is tegen kostprijs of lagere marktwaarde gewaardeerd.

Toelichting op de begroting voor 2018
In overeenstemming met het beleidsplan (zie elders in deze Minorage) wordt voor 2019 een nadelig
saldo begroot van Euro 5.000.
Evenals vorig jaar verhogen wij de uitgaven voor de Minorage, in de verwachting dat er meer copy
wordt geleverd om in het tweede halfjaar 4 extra pagina’s per editie te kunnen toevoegen.
Voor de ritten (onder “Evenementen”) wordt wederom een hogere bijdrage gegeven teneinde meer
leden te betrekken bij onze activiteiten. Ook is een ruime bijdrage gepland t.b.v. het jubileum
weekend in juni a.s.

Anderzijds worden de kosten van met name de British Car & Lifestyle beurs belangrijk verminderd
door een eenvoudiger opzet. Wel zijn kosten opgenomen voor de beurzen in Waalwijk en in Gorkum
(onderdelenbeurs voor Engelse klassiekers).
Per 1 januari j.l. zijn wij overgegaan op nieuwe software voor website en ledenadministratie. De
verwachting is dat er geen of bijna geen hogere uitgaven gedaan hoeven te worden.
De inkomsten zullen naar verwachting nauwelijks afwijken t.o.v. het vorige jaar.

Tenslotte:
Het eigen vermogen van de vereniging bedraagt thans Euro 43.370 hetgeen ruimschoots meer is dan
het door de vereniging gewenste streven om minimaal 1 jaar vaste uitgaven te kunnen dekken. Het
bestuur verwacht voor de komende jaren een gelijkblijvende of slechts lichte daling van het aantal
contribuerende leden. Door jubileumjaar in 2019 (45 jaar MMCN) zal het eigen vermogen enigszins
slinken door het jubileumfeest op 15 en 16 juni.
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