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Toelichting op de jaarrekening
In 2012 waren ook voor IAHV Nederland de gevolgen van de economische crisis duidelijk
merkbaar. Met enerzijds nieuwe bronnen van inkomsten zag anderzijds door gewijzigde omstandigheden
een deel van de donateurs zich genoodzaakt hun bijdrage op te zeggen of tot nader order op te schorten.
We willen al deze donateurs hartelijk bedanken voor hun steun en vertrouwen in de afgelopen
jaren!
Ondanks de beperkte financiële middelen heeft IAHV Nederland besloten om zich in 2012 te blijven richten
op investeren als de manier om op de langere termijn de financiële crisis het hoofd te kunnen bieden
en waardevolle initiatieven niet alleen te kunnen voortzetten maar ook uit te breiden.
Deze investering bestaat uit het voortzetten van het werken met een betaalde vaste medewerker voor
fondsenwerving en projecten en een parttime administratieve medewerker. Het bestuur en vrijwilligers
verrichten alle taken onbezoldigd.
Het aannemen van betaalde krachten was een grote stap voor IAHV, dat altijd een vrijwilligersorganisatie is
geweest en dat ook nog steeds is. Echter werd ook steeds duidelijker dat continuiteit en groei met de hulp
van vrijwilligers alleen niet mogelijk is. We willen daarbij graag benadrukken dat de betaalde medewerkers
zich voor een minimale vergoeding voor 100% inzetten voor IAHV.
Daarbij leiden niet alle initiatieven en noodzakelijke werkzaamheden tot het direct generen van inkomsten.
We verwachten echter dat op de langere termijn deze investeringen niet alleen zullen leiden tot een
nog grotere toename van het aantal activiteiten maar ook tot inkomsten die de investering ruimschoots
zullen compenseren. Graag verwijzen we in dit verband naar het inhoudelijke jaarverslag en het daarin
opgenomen beleidsplan op deze website.
Het bestuur van IAHV Nederland

Winst- en verliesrekening per 31-12-2012
€
Inkomsten
Donaties en evenementen
Uitgaven
Afschrijvingen
Personeelskosten
Administratiekosten
Autokosten
Verkoopkosten
Huur ed
Div exploitatiekosten
Afdrachten goede doelen
Overige bedrijfsresultaten

€
76.925,00

1.052,00
19.707,00
3.415,00
3.805,00
4.478,00
6.998,00
3.329,00
31.300,00
-4.074,00
70.010,00

Resultaat

6.915,00
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ACTIVA
Materiale vaste activa
Inventaris
Vervoermiddelen

2012

€

€

276,00
1.800,00
2.076,00

Financiële vaste activa
Leningen u/g
Liquide middelen
Banktegoeden
Kasgeld

56.839,00

25.922,00
129,00
26.051,00
84.966,00

PASSIVA
Eigen vermogen
Kortlopende schulden
Crediteuren
Loonheffing
Rekening couranten
Overige schulden

78.171,00

100,00
666,00
2.118,00
3.911,00
6.795,00
84.966,00

