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VERENIGING AFDELING Leiden van de
ALGEMENE NEDERLANDSE VROUWENVERENIGING TESSELSCHADE-ARBEID ADELT
(TAA)
TAAL is de gebezigde afkorting van de vereniging en
staat voor Tesselschade Arbeid Adelt Leiden.

INLEIDING

In onderstaand beleidsplan legt het bestuur van Vereniging Afdeling Leiden van de
Algemene Nederlandse Vrouwenvereniging 'Tesselschade Arbeid Adelt' het actuele
beleid vast. Dit beleidsplan is vastgesteld in de bestuursvergadering van 9 mei 2016 en
geldt voor onbeperkte tijd. Het beleidsplan zal jaarlijks aangepast worden, indien nodig.
Waar in dit plan wordt gesproken van vereniging, wordt bedoeld de Vereniging Afdeling
Leiden (TAAL) van de Algemene Nederlandse Vrouwenvereniging 'Tesselschade Arbeid
Adelt'.

KERNPRINCIPES EN UITGANGSPUNTEN VAN DE VERENIGING

Statutaire doelstelling TAAL:
De vereniging stelt zich ten doel vrouwen behulpzaam te zijn bij hun streven zelfstandig
te zijn of te blijven. TAAL is een vereniging zonder winstoogmerk.

TAAL realiseert de statutaire doelstelling als volgt:
1. De vereniging geeft vrouwen een bijdrage in de opleidings- of studiekosten die hen
in staat stelt een vak- of beroepsopleiding te volgen.
- Hiertoe is in 1939 het Betsy Perk Opleidingsfonds (BPO, thans Tesselschade
Studiefonds, TSF) in het leven geroepen. Het fonds biedt financiële ondersteuning
voor vrouwen in de kosten van een studie om hen op weg te helpen naar
economische zelfstandigheid. Een voorwaarde is wel dat de gekozen opleiding
rijkserkend is en na afronding zicht biedt op financiële zelfstandigheid.
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Het fonds krijgt haar inkomsten uit de revenuen van het landelijk stichtingskapitaal
en de bijdragen van afdelingen en giften van derden. Het beheer van het TSFstichtingskapitaal berust bij het landelijk verenigingsbestuur. Voor de uitwerking
van de doelstelling is de landelijke TSF-commissie in het leven geroepen. De taak van
de landelijke TSF-commissie is de aanvragen, ingediend door vrouwen die mogelijk
zelf gesteund kunnen worden of door de contactpersonen van het bestuur, te
beoordelen en de hoogte van de uitkeringen voor het komende jaar vast te stellen.
- Daarnaast kan de vereniging via eigen kapitaal en/of giften vrouwen zelf
ondersteunen in de kosten van een studie.
2. De vereniging biedt vrouwen de mogelijkheid tot het vervaardigen van
handgemaakte artikelen die door TAA zonder winstoogmerk en voor rekening en
risico van TAA worden verkocht. Het bestuur stuurt vrouwen aan die handgemaakte
artikelen vervaardigen. De vereniging organiseert 1 of meer verkopen per jaar om de
vervaardigde artikelen te verkopen. De handwerksters ontvangen een vergoeding
voor hun handwerk.
3. De landelijke vereniging geeft haar (oud-) beheerders van TAA verkooppunten en
(oud) handwerksters extra financiële ondersteuning als zij dat nodig hebben.
- Hiertoe is het Zegers Veeckensfonds (ZVF) in het leven geroepen. Het fonds
ontstond uit een legaat van mejuffrouw Pauline Zegers Veeckens. Het ZVF maakt het
mogelijk aan (oud-)handwerksters, alsook aan (oud-) beheerders van
verkooppunten van verenigingsafdelingen, die niet meer kunnen werken en
daardoor in financiële moeilijkheden komen, een geldbedrag te schenken.
Daarnaast kunnen handwerksters, die om gezondheidsredenen tijdelijk niet meer
kunnen werken, financiële ondersteuning krijgen. Het ZVF krijgt haar inkomsten uit
de revenuen van het landelijk stichtingskapitaal en de bijdragen van afdelingen en
giften van derden. Het beheer van het ZVF-stichtingskapitaal berust bij het landelijk
verenigingsbestuur. Voor de uitwerking van de doelstelling is de landelijke ZVFcommissie in het leven geroepen. De taak van de landelijke ZVF-commissie is de
aanvragen, ingediend door de contactpersonen van het bestuur, te beoordelen en de
hoogte van de uitkeringen voor het komende jaar vast te stellen.
- Daarnaast kan de vereniging via eigen kapitaal en/of giften oud-handwerksters zelf
financieel ondersteunen.

De statutaire doelstelling kan ook worden vertaald in een missie. De missie van TAAL
luidt:
Economische zelfstandigheid van vrouwen bevorderen door
hen te faciliteren in het ontwikkelen van hun capaciteiten en
het vergroten van hun kennis.
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INRICHTING EN UITVOERING VAN DE DOELSTELLING EN MISSIE
Bestuur van TAAL
De vereniging benoemt uit haar midden een bestuur. Leden van de vereniging zijn als
zodanig ook lid van de landelijke vereniging. De vereniging is belast met de inning van
de contributie, het begeleiden van vrouwen die handgemaakte artikelen vervaardigen
en het verkopen van deze artikelen. Tevens begeleidt het bestuur de vrouwen die een
bijdrage uit het landelijke BPO en ZVF ontvangen. Een afgevaardigde van het bestuur is
statutair verplicht de vergadering van de Raad van Afgevaardigden bij te wonen. De
vereniging is vrij om vrouwen financiële ondersteuning te geven als bijdrage in
studiekosten. De vereniging is statutair verplicht voor 1 april een financieel jaarverslag
alsmede een administratief jaarverslag aan te leveren aan het landelijk Bestuur van de
vereniging.
Het bestuur omvat minimaal 3 leden en er is geen maximum benoemd. Naast het
dagelijks bestuur is de inrichting van en de portefeuilleverdeling binnen het bestuur een
zaak van TAAL zelf.
Bevoegdheden van het bestuur van TAAL
- De voorzitter behartigt de algemene gang van zaken van de vereniging en zit de
bestuursvergaderingen en de Algemene Leden Vergaderingen voor.
- De secretaris van het bestuur voert de correspondentie voor het bestuur en maakt
de notulen van de vergaderingen, zowel van de vergaderingen van het bestuur als
van de Algemene Leden Vergadering. De secretaris draagt zorg voor de
voorbereidingen noodzakelijk voor het opmaken van het Jaarverslag van de
vereniging.
- De penningmeester van het bestuur neemt alle gelden voor de vereniging in
ontvangst en voert het financiële beleid. De penningmeester draagt zorg voor de
voorbereidingen noodzakelijk voor het opmaken van de Balans en de Winst en
Verliesrekening van de vereniging. De penningmeester stelt jaarlijks een begroting
op.
- De vereniging heeft geen personeel in dienst.
- Bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij kunnen wel
een vergoeding voor gemaakte onkosten ontvangen.
Verkrijging van gelden
- TAA landelijk is geen fondsenwervende instelling, maar een vermogensfonds.
- Het werven van gelden is geen doelstelling van de vereniging.
- De afdeling ontvangt van de leden contributie. Deze contributie is een minimale
bijdrage van € 15.- per jaar.
- De vereniging draagt 1/6 deel van de geïnde contributie af aan de landelijke
verenigingskas voor een bijdrage aan de landelijke verenigingskosten.
- De vereniging kan gelden van derden ontvangen door schenkingen en/of legaten.
- De vereniging ontvangt geen subsidie.
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Beschikken over vermogen van TAAL
- Het bestuur van TAAL stelt jaarlijks een begroting op en stelt het maximum bedrag
aan uit te keren toelagen vast. Dit gebeurt op basis van de hoogte van de uitkeringen
van voorgaande jaren en de te verwachten aanvragen voor het toekomstige jaar.
- Bij ontbinding van de vereniging zullen de eigendommen van de vereniging, na
betaling van alle schulden en met inachtneming van de belangen van de eventuele
handwerksters en gesubsidieerden, worden overgedragen aan TAA landelijk, voor
zover niet door schenkers of erflaters anders mocht zijn beschikt (artikel 23
statuten).
Verantwoording financieel beleid
Over het gevoerde financiële beleid wordt jaarlijks toezicht uitgevoerd door een
kascommissie bestaande uit minimaal 2 leden uit het ledenbestand, zijnde geen
bestuursleden, dan wel door een externe accountant.
Uitkeringenbeleid
Voorwaarden om in aanmerking te komen voor een TSF-uitkering:
- Het Tesselschade Studiefonds ondersteunt uitsluitend vrouwen.
- De opleiding wordt gevolgd bij een officieel door het Rijk erkende instelling (diverse
niveaus en richtingen zijn mogelijk).
- Studenten die bij aanvang van de studie ouder zijn dan 30 jaar komen in principe
niet in aanmerking voor ondersteuning voor het eerste studiejaar. Wanneer het
eerste jaar met goed gevolg is afgesloten kan alsnog een aanvraag voor
ondersteuning gedaan en gehonoreerd worden.
- Belangrijk bij de acceptatieprocedure is het arbeidsperspectief van de opleiding.
- Het Tesselschade Studiefonds verstrekt jaarlijks maximaal het college/schoolgeld
zoals dat voor het betreffende studiejaar is vastgesteld.
Voorwaarden om in aanmerking te komen voor een ZVF uitkering:
- Het Zegers Veeckensfonds ondersteunt uitsluitend vrouwen.
- (Oud-) handwerksters of (oud-) beheerders van verkooppunten die om welke reden
dan ook, niet meer of in mindere mate van TAA een vergoeding voor handwerken
ontvangen door ziekte van henzelf of naaste, ongeluk, etc.
- Eenmalige tegemoetkoming in geval van niet vergoeden door zorgverzekeraar van
bv. bril.
- Ter voorkoming van in sociaal isolement geraken.
Uitkeringen van de vereniging vanuit uit TSF en ZFV van de laatste 5 jaar
€

2016

2017

2018

2019

2020

TSF

€ 17.500

€ 15.000

€14.000

€14.000

€14.315

ZVF

€ 4.000

€ 4.000

€ 4.000

€4.000

€4.400
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Voorwaarden om in aanmerking te komen voor een TAAL-uitkering:
Deze wordt van casus tot casus bepaald. De vrijheid die de eigen vereniging heeft om in
bijzondere gevallen een eigen uitkeringsbeleid te voeren wordt niet vooraf al
ingekaderd.

Werkzaamheden TAAL, gedurende het jaar heen
* Organiseren van verkopen.
* Contacten onderhouden met de kandidaten van het TSF die ondersteund worden.
* Contacten onderhouden met de (oud-) handwerksters.
* Bezoeken van regionale en landelijke vergaderingen c.q. bijeenkomsten.
* Jaarlijks uitkeringen doen aan kandidaten van het TSF en ZVF.

* Landelijk en lokaal meer naamsbekendheid opbouwen in het bijzonder voor de beide
fondsen.
* Leden werven.
* Toekomstvisie blijven ontwikkelen.
* Meer gebruik maken van expertise van de leden om bovengenoemde werkzaamheden
uit te kunnen voeren.
* Door middel van bestuursvergaderingen waarvan het aantal niet vastligt en de

jaarlijkse wel statutair vastgelegde ALV worden de werkzaamheden in de tijd en
bemensing gepland, uitgevoerd en teruggekoppeld.
juni 2021
Bestuur TAAL 2021
G. (Gwen) Spies, voorzitter
A. (Annemieke) Bruinzeel-Wildeman, secretaris en studentenzaken
J. (Janneke) Marbus, penningmeester
F.D.J. (Daniëlle) Ladan, studentenzaken
E.(Ellis) Bartels, depotzaken
K.M. (Katrina) Holmboe Stronkhorst, depotzaken
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Visie in kort bestek
Tesselschade Arbeid Adelt
Leiden = TAAL
Algemeen
* In 1871 is Tesselschade Arbeid Adelt (TAA) als eerste vrouwenvereniging van Nederland
opgericht.
* TAA stelt zich ten doel vrouwen van alle gezindten behulpzaam te zijn bij hun streven
zelfstandig te zijn of te blijven, hetgeen gebeurt door:
- het bijdragen in de opleidings- of studiekosten van een (beroeps)opleiding;
- het doen vervaardigen van handgemaakte artikelen die zonder winstoogmerk en voor
risico TAA worden verkocht;
- het toekennen van incidentele giften in bijzondere omstandigheden.
* Het logo draagt de spreuk ‘Elck syn waerom’. Het is dat ‘waerom’ waardoor vrouwen in
Nederland zich tot TAA wenden om een bijdrage op hun weg naar zelfstandig worden of
blijven. Voor TAA is ‘Elck syn waerom’ een gegeven waaraan geen enkel (voor)oordeel
wordt toegekend.
* Anno 2021 zijn er vele afdelingen in Nederland, waaronder Leidens TAAL.
Concreet
* College- of schoolgeld – gedurende de hele opleiding – wordt aan tientallen vrouwen per jaar
gegeven.
* Decanen van MBO’s, HBO’s en Universiteiten wijzen mogelijke kandidaten op het bestaan
van TAA.
* Ondersteuning kan vanuit de afdeling TAAL of vanuit het landelijke Tesselschade
Studiefonds; dit volgens vastgestelde voorwaarden. De afdeling heeft wat meer
vrijheidsgraden in aan wie te besteden dan het landelijk fonds.
* Het aloude ambacht van handwerken helpt TAA in ere houden. Hiermee verbindt onze 21e
eeuw zich met de 19e eeuw, waar TAA haar levenslicht zag en vrouwen via handwerken
zelfstandig konden leven.
* Zij die handgemaakte artikelen produceren of produceerden kunnen onder voorwaarden in
aanmerking komen voor een ondersteuning uit het Zegers Veeckens Fonds.
TAAL wil duurzame verbindingen in en met Leiden en omgeving hebben
* Leiden is de stad waar ieder welkom is, nu en toen, om zich in volle vrijheid te ontwikkelen
tot een zelfstandige, zelfredzame burger.
* In Leiden is het al eeuwen mogelijk om ‘vanaf peuter zoveel scholing te doorlopen dat doctor
worden binnen bereik is’. Educatie en Leiden zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.
* In Leiden en omgeving heeft TAAL al decennialang een vaste aanhang die zich in grootte
redelijk handhaaft. Er wordt volop ingezet om dit ook voor de komende decennia te
continueren.
* Het zich blijven ontwikkelen en daarmee toekomstbestendig zijn van een eerbiedwaardige
vereniging als TAAL gebeurt zowel lokaal als in landelijk verband.
* Verbinden kan velerlei vormen hebben. Daarover raakt TAAL graag in gesprek met wie
daarvoor open staat.
N.B. De meest simpele wordt hier alvast genoemd: het lidmaatschap van TAAL is slechts € 15,- per
jaar!
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TAA Leiden Jaarverslag over 2020
Hieronder geven we een overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen en activiteiten
van afgelopen jaar.
Verkoopdagen
*Net zoals bij alle andere afdelingen is 2020 voor ons volkomen anders gelopen dan
verwacht. In januari organiseerden wij onze jaarlijkse bridgedrive voor de leden met na
afloop een kleine, geslaagde verkoop. Voor de rest van het jaar stonden er nog minimaal 4
grote verkopen in de planning. Corona gooide roet in het eten: de 5 mei-markt in Oegstgeest
en de tweedaagse ‘Markt onder de Linden’ in Noordwijk die altijd in juni plaatsvindt, gingen
niet door. Op beide markten komt veel publiek uit de hele regio af, waardoor we altijd
mooie verkoopresultaten konden behalen, maar dit jaar dus helaas niet.
*Door het lage aantal besmettingen in de zomer ging onze verkoop in Grand Hotel Huis ter
Duin in Noordwijk, die wij samen met de afdeling Haarlem in augustus organiseerden,
gelukkig wel door. Wij hadden een extra grote zaal ter beschikking gekregen, zodat iedereen
goed afstand kon houden en er waren mondkapjes, ontsmettingsmiddelen en handgel
aanwezig. Het was een schitterende dag en er is heel goed verkocht. De mooie ambiance
nodigde uit tot kopen en na de verkoop kon men heerlijk op het buitenterras van Huis ter
Duin iets eten of drinken of lekker even het strand op. Achteraf is het een wonder dat deze
verkoop nog plaats heeft kunnen vinden, want kort daarna werden de coronaregels alweer
aangescherpt.
*De laatste geplande verkoop van 2020 was de kerstfair bij het mooie kasteel Oud Poelgeest
in Oegstgeest, maar ook deze heeft uiteindelijk geen doorgang gevonden. Om toch nog wat
van onze (kerst)producten aan de vrouw te brengen heeft het bestuur van de afdeling
Leiden toen haar toevlucht genomen tot Instagram en Facebook voor een kerstverkoop. Via
de mail werden leden hierop geattendeerd en alle bestuursleden hebben geflyerd in het
dorp om mensen op de kerstverkoop te attenderen. Producten konden online worden
besteld en ‘coronaproof’ worden opgehaald bij het huis van onze voorzitter of ze werden
door ons thuis bezorgd. Het haalde het niet bij wat een verkoop “in het echt” opbrengt,
maar toch is er zo voor een mooi bedrag verkocht.
*De verkoop aan andere afdelingen was dit jaar ook beduidend minder dan in voorgaande
jaren, omdat overal in Nederland de verkopen niet doorgingen vanwege corona.
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Depotzaken
*In totaal hebben we in 2020 met de verkoop van onze artikelen een omzet van € 3.820,65
behaald (vergelijk 2019: € 7.800,25). De vergoeding die wij aan de handwerksters hebben
betaald voor het door hen gemaakte werk bedroeg € 1.524,92 (2019: € 3823,46). Wij hopen
dat we in 2021 meer kunnen omzetten doordat we weer kunnen deelnemen aan verkopen,
maar daarnaast ook door verkoop van onze producten via internet.
*Normaliter bezoeken we aan het eind van het jaar al onze handwerksters thuis om ze te
bedanken en een kleine kerstattentie aan te bieden. Dat kon dit jaar natuurlijk niet. In plaats
daarvan hebben we een bedankbrief met een klein presentje, een gehaakt
gingerbreadmannetje, aan al onze handwerksters opgestuurd.
*Een aantal van onze trouwe handwerksters hebben wij een kerstgratificatie geschonken; in
totaal € 225,00.
*Het afgelopen jaar heeft het ZVF weer 3 oud-handwerksters gesteund: deze schenking
bedroeg in totaal € 4.400,00.
*Afgelopen jaar zijn twee van onze oud-handwerksters overleden; mevrouw Joke de Vreugd
en mevrouw Vincourt.
Studentenzaken
*In september is ons studiefonds Betsy Perk Opleidingsfonds omgedoopt tot
Tesselschade Studiefonds. Met deze nieuwe naam willen wij meer naamsbekendheid
creëren.
*In 2020 konden vijf studenten, waarvan drie herhalers worden ondersteund door het
Tesselschade Studiefonds en één student is eveneens financieel ondersteund door de St.
De Helpende Zon. Hiertoe is een bedrag van totaal € 11.672,00 ontvangen. Daarnaast
heeft TAAL een student mede financieel ondersteund voor een bedrag van € 1.500,00.
*Het uitgebreide verslag over de studenten ligt ter inzage bij het secretariaat.
Financiën
*Voorraad
Het streven is en blijft een reële voorraad. Ook in 2021 zal dit een punt van aandacht
blijven. In 2020 is beter gelet op de inkoop, mede ingegeven door de crisis, hetgeen ook
blijkt uit de vergoeding aan de handwerksters.
*Contributie en schenkingen
Ook dit jaar is kritisch gekeken naar zogenaamde “spookleden”.
Het aantal leden is weliswaar afgenomen, maar de ontvangen contributie is ongeveer
gelijk gebleven. Er is een bedrag van € 3.980,00 aan contributie ontvangen; vorig jaar
was dit € 4.065,00.
In 2020 ontvingen we 3 opzeggingen, hebben we 10 spookleden uit ons ledenbestand
verwijderd en verder zijn er helaas 4 leden overleden. Er kwamen er 4 nieuwe leden bij.
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Het huidige ledenbestand bestaat uit 217 vrouwen.
Aan schenkingen door leden hebben we in 2020 €330,00 ontvangen.
*Landelijke afdracht
In 2020 is voor het jaar 2019 € 677,00 afgedragen. Voor het jaar boekjaar 2020 zal er
een bedrag van € 633,00 worden afgedragen.
Landelijke ontwikkelingen in 2020
*Afdeling ’t Gooi heeft zichzelf opgeheven.
*Tijdens de landelijke AV op 22 september jongstleden via Zoom heeft een deel van het
zittende bestuur afscheid genomen en zijn er nieuwe bestuursleden benoemd. We
namen afscheid van:
- Mieke van Leeuwen, voorzitter
- Karin van Dam, 1e secretaris
- Lian Jeene in haar rol als 2e secretaris
Dorien Rookmaker (voorheen bestuurslid Toekomst en PR) is benoemd tot voorzitter.
Verder zijn toegetreden tot het bestuur: Ilona Wagenaar, Ariane Termeulen, Anne Roos
van der Elst en Sonja van der Meer.
- Ledenadministrateurs Elsbeth Bosselaar en Janka de Waard zijn opgevolgd door Loes
van Harinxma thoe Slooten-Buiter en Clothilde de Maes Janssens-Gielen.
*Op de landelijke AV is de kick-off gegeven voor “Tesselschade Toekomst”: het landelijk
bestuur zet in samenspraak met de afdelingen actief stappen om Tesselschade
toekomstbestendig te maken. Dit houdt in dat we samen nagaan hoe we ons als
vereniging beter kunnen profileren, hoe wij ons kunnen handhaven tussen alle andere
‘goede doelen verenigingen’ en hoe we moeten meegaan met de tijd opdat mensen ons
blijven steunen als lid en vrijwilliger en we kunnen blijven doen wat we al 150 jaar lang
doen. Onze voornaamste doelstelling, het ondersteunen van vrouwen op hun weg naar
financiële en economische zelfstandigheid, is nog altijd actueel en nodig. Bovendien
beschouwen we het behoud van handwerktechnieken door de verkoop van
handwerkproducten ook als een belangrijke en unieke taak van onze vereniging die we
graag behouden voor de toekomst.
Wat inmiddels concreet in gang is gezet in 2020:
- De ledenadministratie van alle afdelingen samenbrengen in één systeem met het oog
op veiligheid, efficiëntie en gebruiksgemak
- Een nieuwe naam voor het Betsy Perk Opleidingsfonds, namelijk Tesselschade
Studiefonds, om ons fonds beter herkenbaar te maken en onze naamsbekendheid te
vergroten.
Bestuurszaken TAAL
*Er hebben afgelopen jaar zes bestuursvergaderingen plaatsgevonden om de lopende
zaken te bespreken.
*Op donderdag 6 februari heeft er een regiovergadering plaatsgevonden in Rotterdam.
Hierbij waren twee van onze bestuursleden aanwezig.
*ALV op 13 maart. De secretaris heeft de agenda, het jaarverslag en de concept notulen
opgesteld. De penningmeester heeft het financieel verslag gemaakt. De bestuursleden
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verantwoordelijk voor de opleidingen hebben een verslag gemaakt over de studenten
die door ons gesteund zijn. We hebben afscheid genomen van Katja Eggink. Zij heeft zich
vier jaar lang ingezet als secretaris en ledenadministrateur van TAAL en bovenal zijn
wij haar dankbaar voor de organisatie van de jaarlijkse bridgedrive. Annemieke
Bruinzeel is tijdens de ALV tot secretaris benoemd.
*De depotdagen zijn allemaal gecanceld afgelopen jaar.
*De AV is uitgesteld van 25 mei naar 22 september en heeft uiteindelijk via Zoom
plaatsgevonden. Eén bestuurslid was aanwezig.
*De RvA heeft niet plaatsgevonden in 2020.
Bestuur TAA afdeling Leiden
maart 2021
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Tesselschade Arbeid,
Adelt, Afdeling
TAA Financiële
administratie

Afdeling:

Leiden

Fiscaalnummer

NL8038.11.068.B01

(Cijfers in Euro's)

Van

01-01-2020

Tot

31-12-2020

BALANS
2019

2020

Actief

Kas

2020

Passief

243

401

Betaalrekening

19.852

15.162

Spaarrekening

1.303

1.329

Voorraad

5.641

4.675

27.040

27.040

54.079

48.607

Vermogensrekening

2019
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Reservering
Vermogen

-

-

54.079

48.607

54.079

48.607

WINST- EN VERLIESREKENING
BATEN

2019

Contributies
Schenkingen
en diversen

4.065,00

3.980,00

1.085,00

330,00

6,00

-

3.950,00

4.400,00

Rente
ZVF
BPO

Verkoopopbr
engsten

2020

LASTEN

12.515,00 12.815,00

2019

Lonen handwerksters
Gratificaties
Materiaal
Algemene kosten
Aangekocht handwerk
Aankoop gerede artikelen TAA
afd

2020

4.955,00

1.525,00

753,00

225,00

-

238,00

1.298,00

1.643,00

-

476,00

75,00

-

uit depot
aan andere
afdelingen

2.328,00

885,00

963,00

85,00

Aankoop voorraadbeheer

-

-

uit vitrine
op de
verkoopdag
en

-

-

verkopen

1.850,00

644,00

4.130,00

2.936,00

436,00

615,00

-

Afname voorraad

834,00

966,00

Bankkosten

194,00

218,00

-

-

Verzekering kosten

307,00

310,00

Afdracht landelijk

790,00

677,00

ZVF

3.950,00

4.400,00

BPO

8.480,00

19.289,00

1.021,00

924,00

Toename
voorraad
Onvoorziene
inkomsten

1.262,00

1.359,00

Kruisposten

4.543,00

-

Onkosten
verkopen

verzendkosten

PR-kosten

Schenking aan BPO
Onvoorziene uitgaven
Andere uitgaven
(Spaar/Vermogensrekening)
Kruisposten
Totaal der
baten

34.847,00 24.072,00

Resultaat

Totaal der
lasten

1.773,00 8.078,00

Verkopen
Bruto omzet

3.906,00

Onkosten

1.259,00

Netto omzet

2.647,00

Tesselschade Arbeid Adelt Leiden

-

-

8.131,00

-

33.074,00

32.150,00

