Posten
Baten
Federatieve afdracht [7]

Uitgesplitste posten

Toelichting baten en lasten

Federatieve bijdrage KNMG
Federatieve bijdrage LAD

jaarlijkse bijdrage KNMG ter dekking van de kosten (contractueel vastgelegd)
jaarlijkse bijdrage LAD ter dekking van de kosten (contractueel vastgelegd)

Tijdelijk personeel

Loon voor personele ondersteuning vanuit de KNMG inclusief belastingen en sociale lasten

Vacatiegelden
Abonnementen
Representatiekosten

Vergoeding aan dagelijks bestuur, het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter, commissaris intern en extern
Abonnementskosten voor NTvG en NRC
Kosten die gemaakt worden in contact met externe partijen als afspraken en afscheid bestuursleden
Kosten voor cadeaus's onder andere van sprekers
Kosten voor de verjaardagskaarten en kerstkaarten van de algemene bestuursleden

Reis- en verblijfkosten (bestuurlijk)
Vergaderkosten

Reiskosten van algemene bestuursleden voor bestuurlijke activiteiten. Alleen OV kosten konden gedeclareerd worden
Kosten voor het eten en drinken tijdens en na een vergadering
Eventuele printkosten
Kosten voor eten en drinken tijdens en na de vergadering
Kosten voor de weekendactiviteit
Eventuele kosten voor slaapplek tijdens de weekendvergadering
Kosten voor de algemene organisatie van een themabijeenkomst
Kosten voor de promotie van de themabijeenkomst werden betaald uit de post promotie
Kosten voor de organisatie van de ALV, onder andere voor sprekers, locatie, eten en drinken
Kosten voor de promotie van de ALV werden betaald uit de post promotie
Inschrijfkosten voor het NVMO congres
Inschrijfkosten voor evt ander congres, dit jaar zijn twee bestuursleden naar AMEE geweest.
Kosten voor de overnachting tijdens een congres

Lasten
Salarissen [8]
Bestuurskosten [9]

Vergaderkosten [10]

Weekendvergadering

Themabijeenkomsten
Kosten ALV
Congres- en bestuursevenementen

Financieringskosten [11]
Beheer financiele- en salarisadministratie
Bankkosten

Kosten voor de financiele administratie en het opstellen van de jaarstukken
Kosten voor het gebruik van de rekeningen die DG beheert, onder andere kosten voor bankpassen

kantoorartikelen
Overige kosten

VvAA bestuursaansprakelijkheidsverzekering

Bureaukosten [12]

Advies en ondersteuning [13]
Enquete

Trainingen

Accountant
Juridisch en fiscaal advies
Koppeling ledengegevens
Beheer ledenadministratie
Marketing en communicatie [14]

Kosten voor het maken van de Enquete
Kosten die gemaakt werden voor het controleren van de vragen
Kosten voor de promotie van de enquete
Kosten voor het systeem waar de enquete in gemaakt werd en mee uitgestuurd werd naar alle leden
Kosten die gemaakt werden voor het inhuren van trainers
Cadeau kosten en reiskosten voor de trainers
Kosten voor eventuele benodigdheden
Kosten voor het inhuren van de controlerende accountant/register accountant. Een register accountant is verplicht
Eventuele juridische kosten
We hebben dit handmatig en intern gedaan ipv softwarepakket
Kosten verwerking nieuwe leden, inhuren van studenten

Aanmeldformulier Introductie
Gadgets introductie
Nieuwsbrief

Kosten voor nieuwe layout van o.a. posters algemene promotie, pennen, warmtepad voor carrierebeurs. Met name door
de posters is dit hoger uitgevallen.
Drukwerk kosten
Kosten die gemaakt werden voor de promotie van de themabijeenkomsten, 2 landelijke TB en minimiaal 1 facultaire
Kosten die gemaakt werden voor de promotie van de ALV
Kosten voor het drukken van de DG shirts voor de nieuwe leden
Kosten voor het drukken van de visitekaartjes
Kosten die gemaakt werden tijdens de introductiedagen, bijvoorbeeld inschrijven via aanmeldformulier
De kosten van de gadget die elk jaar tijdens de introductie worden gegeven na het aanmelden van DG.
Dit jaar hebben wij geen nieuwsbrief uitgebracht

Licenties en onderhoud website

Dit zijn de kosten die gemaakt werden voor het opstarten van de website en de onderhoudskosten. Wij hebben hier geld
op bespaard door veel zelf te doen en een goed contract af te sluiten.

Algemene PR

Websitekosten [15]

Huisvestingskosten KNMG [16]
Huur + werkplek

Kosten voor het huren van een werkplek in de Domus Medica
Kosten van het beheer van toegangspassen voor de Domus Medica van de dagelijks bestuursleden

Opstart- en inrichtingskosten

Opstartkosten voor Genko, notaris, oplevering website, opzetkosten bank en administratie

Reorganisatiekosten [17]

