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Financieel verslag Communicatienetwerk Amsterdam 2022 en 
toelichting begroting 2023 

Het jaar 2022 heeft het Communicatienetwerk een verdere afname van het aantal leden gebracht. 
Dit heeft direct invloed gehad op de activiteiten. Er zijn minder live-activiteiten georganiseerd dan 
gepland.  De kosten per activiteit zijn wel hoger, doordat we vaker ruimtes hebben moeten huren 
voor de bijeenkomsten.  Voor de (Zoom)bijeenkomsten hebben we geen bijdragen gevraagd. Voor 
dit jaar 2023 nemen we daar ook geen inkomsten voor op. 

Bij de werkelijke baten tegenover de begroting valt direct op dat de inkomsten lager zijn. Dit komt 
omdat het aantal leden is afgenomen.  Op 31 december hadden we 26 betalende leden:  12 
factuurleden  à 125 en 14 auto incasso leden à 100 = 2900 euro totaal. 

Zelf doen 
Voor 2021 was besloten als bestuur meer zelf te gaan doen. In eerste instantie is gekozen om de 
ledenadministratie  ter hand te nemen. Daarvoor zijn we in zee gegaan met ClubCollect, een 
ledenadministratieprogramma. Dat betekende meer werk voor het bestuur, met name voor de 
secretaris, maar op zich bevalt ClubCollect wel en continueren wij de samenwerking.  Daarnaast nam 
het bestuur ook de (financiële) administratie onder haar hoede. Dit leverde dit jaar een besparing op 
van een kleine € 500,-.  Voor 2023 blijft nog een besparing van € 400,- over.   

De afgelopen jaren is er steeds een bedrag uit de reserves opgenomen, met name voor de 
naamsverandering en de nieuwe website. Voor 2022 was € 500,- voorzien.  We hebben geen opname 
uit de reserves gedaan.  

Begroting 2023 
Door het afnemende ledenaantal is de inkomstenbron lager dan in 2022. Onze grootste posten zijn 
de evenementen. Op de evenementen willen we niet bezuinigen, dat is het hart van de vereniging. 
Daarom is het secretariaat in 2022 overgenomen van ViaVi om in kosten te kunnen teruggaan. Op 
verzekeringen en onderhoud digitale media kan niet veel bespaard worden. Dit jaar was er een 
tegenvaller doordat we een heffing/boete van ruim € 500,- kregen voor het gebruik van een 
copyright-foto. 

Voor 2023 willen we een bedrag van € 2500,- uit de reserves opnemen om de activiteiten op peil te 
kunnen houden en voor de werving van leden en naamsbekendheid.  Financieel is dat mogelijk. Of de 
organisatie qua menskracht mogelijk is, is een andere vraag. 

   

 

 

 



  


