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De financiële verslaggeving  
Balans per 30 september 2021

 
 

  Activa     Passiva    
  2021 2020  2021 2020  

Liquide middelen €52.172,20 € 43.159,69 Eigen vermogen €58.760,20 € 49.950,23 
 

Debiteuren € 1290,60 € 5.486,89 Vreemd vermogen € 0,00 € 0,00 

 

Overlopende activa € 5297,40 € 1303,65 Crediteuren €0,00  € 0,00 

 

Totaal €58.760,20  € 49.950,23 Totaal €58.760,20 € 49.950,23 

 

 

Toelichting Balans 

• De post debiteuren bestaat uit een terug te krijgen bedrag van de accommodatie 

van het Alumni Weekend in september 2021. Op het moment van schrijven is dit 

teruggestort.   

 

• De overlopende activa bestaat uit een aantal posten. Ten eerste de accommodatie 

die in 2019 al geboekt was voor een Alumni Weekend in dat jaar, dat toen door de 

COVID-19 situatie niet door kon gaan. Deze accommodatie kon worden 

aangehouden, omdat deze al betaald was. Voor het weekend in september 2021 

was er echter geen plek, en daarom is deze weer aangehouden. Op het moment van 

schrijven is dit bedrag teruggestort. Een tweede post is de opslagruimte van EYP 

Nederland, hiervoor is rond de 650 euro vooruitbetaald voor een heel jaar. De 

laatste post is de vooruitbetaling van de StayOkay in Rotterdam voor de Nationale 

Conferentie in februari 2022 van ongeveer 3500 euro.  

 

• Er is geen vreemd vermogen, in tegenstelling tot vorige jaren. Het project 

Understanding Europe is opgeheven, en dus komt er geen financiering meer binnen 

voor dit project. Ook zijn er geen crediteuren.  

 
• Ten opzichte van het vorige boekjaar is de stichting er financieel gezien ruim op 

vooruit gegaan. Dit is vooral te wijden aan het feit dat de conferenties dit jaar 

voornamelijk digitaal waren, en dat de kosten dus laag waren.  
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Overzicht resultatenrekening 
1 september 2020 – 30 september 2021  

 

Inkomsten Gerealiseerd Jaarbegroting Verschil 

Voorrondes €1.630,00  €1.940,00  €310,00  

Nationale Conferentie €20.931,00 €28.191,00   €7.260,00  

Internationale Conferentie €21.850,00  €77.325,38 €55.475,38  

Alumni-evenementen €0,00  €500,00 €500,00  

Achterstallige betalingen €5000,00 €5000,00  €0,00  

Belasting €2.710,00  €6.000,00  €3.290,00  

Totaal €52.121,00  € 113.956,38 €61.835,38  

Uitgaven Gerealiseerd Jaarbegroting Verschil 

Voorrondes €675,03  €1.042,42  €367,39  

Nationale Conferentie €8.357,33  €29.053,00  €20.695,67  

Internationale Conferentie €22.879,81  €96.293,05  €73.413,24  

Alumni-evenementen €4.180,00  €1.000,00  €3.180,00  

Algemene uitgaven €3.018,44  €4.300,00  €1.281,56  

Totaal €39.110,61 €131.688,47  €92.577,86  

Resultaat €13.010,39  
  

 

* Deze bedragen zijn allemaal bruto, dus inclusief BTW. Daarom is de belastinginkomst ook 

weergegeven onder het kopje inkomsten.  
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Toelichting Resultatenrekening 

• Het boekjaar is positief uitgevallen. Zeker als we meenemen dat een groot deel van 

de inkomsten van de Internationale Conferentie (€15.000) in het vorige boekjaar 

vielen, en alle uitgaven dit jaar, komt het uiteindelijke resultaat van het boekjaar 

ver boven de 20.000 euro.  

 

• Bijna alle inkomsten zijn lager uitgevallen dan begroot. Dit valt te wijten aan de 

COVID—19 pandemie. Door de onduidelijke situatie is lang niet duidelijk geweest of 

conferenties fysiek of digitaal doorgingen, en is dus begroot voor een fysiek 

scenario. Uiteindelijk zijn alle conferenties van het seizoen 2020-2021 digitaal 

doorgegaan. De inkomsten zijn hierdoor een stuk lager geworden: er is minder 

bijdrage gevraagd aan scholen en sponsoren. Daarnaast zijn ook de uitgaven een 

stuk lager uitgevallen dan begroot. Dit valt ook weer toe te schrijven aan het feit 

dat de conferenties digitaal waren.  

 

• Alle conferenties zijn financieel gezien zeer succesvol geweest. Alle voorrondes zijn 

financieel positief uitgevallen. Vooral de Nationale Conferentie en de Internationale 

Conferentie zijn zeer winstgevend geweest.  

 

• Alleen de alumni-evenementen zijn in dit boekjaar minder gunstig uitgevallen dan 

verwacht. Er zijn geen inkomsten binnengekomen en meer uitgaven geweest dan 

verwacht. Dit was deels omdat de eerder betaalde accommodatie voor het Alumni-

Weekend niet beschikbaar was en er dus een nieuwe accommodatie geboekt moest 

worden, en deels omdat er geen eigen bijdrage werd gevraagd aan alumni voor het 

weekend. Dit financiële resultaat was dus verwacht 

 

• In het volgende boekjaar vallen vrij weinig overlopende inkomsten en uitgaven te 

verwachten vanuit dit jaar. Vooral de inkomsten en uitgaven voor de aankomende 

voorrondes en Nationale Conferentie. Ook zal er nog een evaluatieweekend 

worden georganiseerd voor het Internationaal Forum in Maastricht.  
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Specificatie Voorrondes 2020-2021  

 
 

Amsterdam Gerealiseerd Begroot Verschil 

Inkomsten    
Deelnemersgelden €600,00 € 600,00 €0,00 

Overig € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Totaal € 600,00 € 600,00 €0,00 

Uitgaven    
Digitale infrastructuur  €57,98 €57,98 €0,00 

Materialen €36,85 €36,00 €0,85 

Eten en drinken €138,06 €140,00  €1,98 

Overig €55,18 € 55,18 €0,00 

Totaal €287,22  €288,25 €1,03 

Resultaat €312,78   
 

     
Heemstede Gerealiseerd Begroot Verschil 

Inkomsten    
Deelnemersgelden €400,00 €600,00 €200,00 
Overig € 0,00 €0,00 €0,00 

Totaal €400,00 €600,00 €200,00 

Uitgaven    
Digitale infrastructuur  €0,00 € 0,00 €0,00 
Materialen €135,53 € 165,50 €29,97 

Eten en drinken €0,00 €0,00 €0,00 

Overig €0,00 €0,00 €0,00 

Totaal € 135,53 € 165,50 € 29,97 

Resultaat €264,47   
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Delft Gerealiseerd Begroot Verschil 
Inkomsten    
Deelnemersgelden €300,00 €300,00 €0,00 

Overig € 0,00 €0,00 €0,00 

Totaal €300,00 €300,00 €0,00 

Uitgaven    
Digitale infrastructuur  €0,00 € 0,00 €0,00 

Materialen €182,84 €35,50 €147,34 
Eten en drinken €0,00 €0,00 €0,00 

Overig €0,00 €0,00 €0,00 

Totaal €182,84 €35,50 €147,34 

Resultaat €117,16   
 

 

Utrecht Gerealiseerd Begroot Verschil 
Inkomsten    
Deelnemersgelden €230,00 €230,00 €0,00 

Overig € 100,00 €100,00 €0,00 

Totaal €330,00 €330,00 €0,00 

Uitgaven    
Digitale infrastructuur  €0,00 € 50,00 €50,00 

Materialen €69,44 €271,37 €201,93 

Eten en drinken €0,00 €0,00 €0,00 
Overig €0,00 €0,00 €0,00 

Totaal €69,44 €321,37 € 251,93 

Resultaat €260,56   
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Specificatie Nationale Conferentie Breda 2021
 

 

Inkomsten Gerealiseerd Begroot Verschil 

Deelnemersgelden €1.650,00  €1.650,00  €0,00  

Scholen €1.650,00  €1.650,00  €0,00  

Sponsorinkomsten €19.281,00  €19.281,00   €0,00  

Gemeente Breda €4.840,00 - €0,00 
Provincie Noord-Brabant €3.025,00 - € 0,00 

Ministerie Landbouw €6.776,00 - € 0,00 

Ministerie Sociale Zaken €5.000,00 - € 0,00 

Totaal Nationale Conferentie €20.931,00 €20.931,00 €0,00 

Uitgaven Gerealiseerd Begroot Verschil 
Organisatiekosten €637,05 € 1.525,00 €887,95 

Accommodatie € 2.295,81 € 14.645,05 €12.349,24* 

Digitale infrastructuur €191,69 €120,00 €71,69 
Merchandise €4.271,01 €4.318,75 €47,74 

Verzendkosten €955,77 €850,00 €105,77 

Overige kosten €6,00 €100,00 €94,00 

Totaal Nationale Conferentie €8.357,33 € 21.558,80 € 12.41,47 

Resultaat €12.573,67   
 

*Dit grote verschil kan verklaard worden uit het feit dat het begrote bedrag het volledige 

bedrag was dat betaald zou moeten worden aan de accommodatie mocht de conferentie 

fysiek doorgaan. Het overige bedrag heeft de stichting echter teruggekregen.   
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Specificatie Internationaal Forum Maastricht 2021 
 

Inkomsten Gerealiseerd Begroot Verschil 

Deelnemersgelden €850,00  €1.685,00  €835,00  

Deelnemers €850,00  €1.685,00  €835,00  

Sponsorinkomsten €21.000,00  €23.000,00   €0,00  

Studio Europa Maastricht €5.000,00 €5.000,00 €0,00 

INTERREG €2500,00 €2500,00 € 0,00 
Ministerie van Defensie €1500,00 €1500,00 € 0,00 

Microsoft €12.000,00 €12.000,00 € 0,00 

KSN €0,00 €2000,00 €2000,00 

Totaal Maastricht  €21.850,00* €24.685,00 €2835,00 

Uitgaven Gerealiseerd Begroot Verschil 
Accommodatie €10.231,90 

Gasten en sprekers €303,88 

Eten en drinken €237,48 
Care packages €8.060,83 

Reiskosten €607,63 

Techniek €2.294,59 

Organisatiekosten €422,32   
Coronatesten €491,23   

Overige kosten €229,95   

Totaal Maastricht €22.879,81 €33.464,25 €10.584,44  

Resultaat €1.029,81   

 

*Hierbij moet worden toegelicht dat in het vorige boekjaar nog €15.000 sponsoring is 

binnengekomen voor dit evenement van het Ministerie Binnenlandse Zaken. Dit brengt het 

resultaat van het evenement op €13.970,91. In 2022 wordt er nog een evaluatieweekend 

georganiseerd voor de teamleiders, die op kosten van de stichting in Maastricht zullen 

verblijven. Hiervoor is €3000,00 begroot.   
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Specificatie uitgaven en onkosten bestuur 
 

Bestuursuitgaven Gerealiseerd Begroot Verschil 
Reiskosten €72,51 €300,00 €227,49 

Bestuursuitgaven €2.945,93 €2.000,00 €945,93 

Opslag materialen €847,81   
Bestuursweekend juni 2021 €490,75   
Cadeaus vrijwilligers €848,39   
Bankkosten €601,96   
Administratieve kosten €351,43   
Financiële steun delegates €0,00 €1.500,00 €1.500,00 

Overige kosten €0,00 €500,00 €500,00 

Totaal € 3.018,44 €4.300,00 €1281,56 

 

Toelichting uitgaven en onkosten bestuur 

• De algehele bestuursuitgaven zijn lager uitgevallen dan verwacht. Dit is met name 

omdat er geen financiële steun is uitgekeerd aan delegates, omdat er geen fysieke 

Internationale Sessies plaatsvonden in verband met COVID-19. De verwachting is 

dat er volgend boekjaar meer zal worden uitgegeven aan financiële steun.  

 

• Verdere bestuurskosten zijn juist hoger dan begroot. Dit is bijvoorbeeld omdat voor 

een fysiek bestuursweekend een vergaderzaal is gehuurd om op afstand te kunnen 

vergaderen. Ook is voor een heel jaar opslagruimte vooruit betaald en zijn er veel 

cadeaus aangeschaft voor vrijwilligers om hen in tijden van een pandemie te 

bedanken voor hun inzet.   
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Financieel beleid 

Dit jaar is financieel gezien zeer positief geweest. Ondanks de COVID-19 pandemie is de 

stichting er financieel erg op vooruit gegaan. Alle evenementen zijn financieel positief 

afgerond en de Nationale en Internationale Conferentie zijn beide van groot financieel 

succes geweest. Met een vermogen van bijna 60.000 euro staat de stichting er zeer goed 

voor.  

Kostenposten die hoger uitvielen dan verwacht waren bestuursuitgaven en het alumni-

weekend. Dit is een bewuste keuze geweest; in een tijd waar fysieke evenementen 

organiseren moeilijk bleek, maar wel zeer voordelig voor het voortbestaan van de 

stichting, is er voor gekozen meer geld uit te geven om evenementen voor actieve alumni 

te organiseren.  

Gezien de stichting er financieel goed voor staat, is dit een trend die komende jaren 

eventueel wel kan worden doorgezet. Het zou voor de stichting niet erg zijn als enkele 

fysieke evenementen verlies zouden maken, als dit zou betekenen dat haar 

kernactiviteiten door konden gaan. Ook bestuursuitgaven zouden eventueel ook omhoog 

kunnen als dit de stichting ten goede komt. Dit moet echter wel steeds gerevalueerd 

worden.  

Het financiële beleid is ook dit jaar goed gegaan; er is goed gelet op inkomsten en 

uitgaven. Dit ging ook makkelijker gezien er beduidend minder inkomsten en uitgaven 

waren bij digitale sessies. Ook is de functie van een vice-penningmeester ingevoerd binnen 

het bestuur. Deze kan meekijken bij bijvoorbeeld declaraties, wat zorgt voor extra toezicht. 

 

Overige gegevens 

Alle winsten en verliezen op de Resultatenrekening van EYP NL komen ten goede resp. 

gaan ten koste van het eigen vermogen van de stichting.  

Het eigen vermogen van de stichting komt volledig ten goede aan de hoofdactiviteit van 

de Stichting Europees Jeugdparlement Nederland: het organiseren van conferenties. Alle 

EYP-activiteiten worden georganiseerd en gedragen door onbezoldigde vrijwilligers.  

De stichting heeft geen verdere bezittingen, zoals bijvoorbeeld onroerend goed. 


