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Jaarrekening Unkobon 2020 

 

Algemeen 

Unkobon is een vereniging die als onafhankelijke organisatie de belangen van de 

consumenten en van de leden van de bond in het bijzonder in Caribisch 

Nederland te behartigen. De vereniging is opgericht op 2 november 2012. 

Een van de statutaire taken van de Directie is het jaarlijks opstellen van de 

jaarrekening. Een kascommissie geeft een oordeel over de jaarrekening die 
vervolgens ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de Raad van Toezicht. Daarna 

wordt de jaarrekening door de Bondsraad vastgesteld.  
 
Resultaten  

In het jaarplan 2020 is een begroting gemaakt. In onderstaand overzicht zijn 
naast de cijfers van de begroting voor 2020 de realisatiecijfers van 2020 en 

2019 opgenomen. Dit maakt niet alleen een vergelijking tussen de begroting en 
de realisatiecijfers, maar ook een vergelijking in de tijd mogelijk.  
De contributies worden op basis van het contributiejaar in de resultaten 

opgenomen.  
 

Inkomsten Unkobon 

  begroting realisatie 

  2020 2020 2019 

Contributie 4.500 3.550 3.935 

Donaties 1.000 810 570 

Overige inkomsten   49 10 

Opbrengst prijsvergelijker 2.000 2.712 4.140 

        

Totaal inkomsten 7.500 7.121 8.655 

 

Evenals in voorgaande jaren is in de begroting 2020 een ambitieuze doelstelling 
verwerkt met betrekking tot het behoud van leden en de werving van nieuwe 

leden. Ook dit jaar is het niet gelukt om hier voldoende aandacht aan te geven. 
Het ledental is licht gedaald in 2020.  
 

De eigen werkzaamheden rond de prijsvergelijker waren door omstandigheden 
iets omvangrijker dan verwacht. De bijdrage van EZK steeg navenant.  

 
De covid-crisis heeft het lastig gemaakt om publiekelijk actie te voeren. Aan de 
speerpunten is in het verslagjaar geen geld uitgegeven. 
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Uitgaven Unkobon 

  begroting realisatie 

  2020 2020 2019 

website 300 787 1.564 

Kantoor 500 225 145 

Jaarbijdragen (KvK en CI) 125 465 -109 

Marketing/PR 750 253 290 

Diversen 500 413   

Speerpunten       

     Ledenwerving 1.500     

               Wegen 500     

1e levensbehoeften 1.500     

Algemene kosten   478 51 

        

Totaal uitgaven 5.675 2.622 1.942 

        

Netto exploitatiesaldo 1.825 4.499 6.713 

 

Vermogensopstelling  
Het positieve exploitatiesaldo van 2020 is bij de algemene reserve geboekt.  Een 
bedrag van $2.442, - is gereserveerd voor vertalingen. Tot nog toe is het gelukt 

om de vertalingen door onbetaalde vrijwilligers te laten verrichten. 
 

   
 
Voor de prijsvergelijker is een voorschot ontvangen van het ministerie van EZK. 

Hiervan worden hoofdzakelijk betalingen aan derden gedaan, maar ook Unkobon 
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krijgt een deel voor de werkzaamheden die haar vrijwilligers voor de 
prijsvergelijker verrichten.  

 
Op financieel gebied streeft Unkobon gezien zijn not-for-profit-karakter geen 

winstmaximalisatie na. Wel is een gezonde resultaatontwikkeling nodig om onze 
continuïteit op de lange termijn zeker te stellen. Het streven om een eigen 
vermogen te reserveren voor incidentele hoge uitgaven en als buffer voor 

slechte tijden is in de afgelopen jaren succesvol geweest. Het eigen vermogen is 
voldoende om tijdelijke verliezen op te vangen, om in noodsituaties te kunnen 

ingrijpen of om – in voorkomende gevallen – incidentele investeringen van 
strategische aard voor de toekomst te kunnen doen.  
 

 
 


