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2021 in 7 punten 
• Corona heeft in 2021 ook in het functioneren 

van de Canon-redactie zijn sporen nagelaten. De 

redactie heeft elkaar niet fysiek kunnen treffen. 

Voor nieuwe initiatieven is het eigenlijk altijd 

wenselijk om met een aantal betrokkenen eens 

goed te brainstormen. Digitaal is dat toch 

lastiger. Ook ons voornemen om elk jaar met 

mensen die nauw betrokken zijn bij de Canon of 

geïnteresseerd zijn om mee te denken is door 

Corona gedwarsboomd. Het door studenten van 

de Hogeschool Utrecht ontwikkelde educatieve 

casusspel over de Canon, te gebruiken op de 

beroepsopleidingen sociaal werk, is door Corona 

nog even op de plank blijven liggen, omdat het 

weinig zin heeft om het spel te lanceren als er 

nauwelijks klassikaal les kan worden gegeven. Zo 

schrijft Corona niet alleen geschiedenis, het virus 

zit het schrijven van geschiedenis danig in de 

weg. Laten we hopen dat daar in 2022 

verandering in komt.  

• De rubriek Publicaties, waar we alle relevante 

historische boeken over het sociale domein 

recenseren of op zijn minst signaleren, kent 

sinds eind 2020 een vaste recensent: Jan 

Maassen, medewerker van het bisdom 

Rotterdam. Hij is in 2021 energiek aan de slag 

gegaan met het bespreken van een fors aantal 

boeken, waardoor de rubriek sterk gewonnen 

heeft aan aantrekkelijkheid.  

• In juni is de Canon speciaal & passend 

onderwijs definitief afgerond. Een kleine 

kernredactie, bestaande uit Jacques Dane, 

Dorien Graas, Jos van der Lans en Teun Post 

heeft er meerdere jaren aan gewerkt en op 1 

juni presenteerden zij het eindresultaat aan de 

buitenwereld. De Canon telt bij elkaar 30 

vensters: 20 algemene vensters (cluster 3 & 4), 5 

over speciaal onderwijs voor blinden of 

slechtzienden (tegenwoordig cluster 1) en 5 

speciaal onderwijs voor doven en 

slechthorenden (cluster 2).  Voor deze laatste 

twee onderdelen ontving de redactie op het 

laatste moment financiële ondersteuning van 

Visio en Kentalis.  

• De digitale Canon samenlevingsopbouw heeft 

een vervolg gekregen in een boekeditie die eind 

november van de pers rolde in een oplage van 

3500. Daarvoor zijn de digitale teksten stevig 

geredigeerd, ingekort en samengevat, omdat 

aan een boek andere eisen worden gesteld dan 

aan een digitale Canon. In mei is via een dummy 

van 12 pagina’s via een mailing een intekenactie 

van start gegaan op basis waarvan meer dan 

duizend exemplaren direct konden worden 

afgeleverd.  Aan het einde van het jaar zijn er 

ruim 2500 exemplaren verkocht. De reacties op 

de uitgave zijn unaniem positief. Velen zien in 

het verschijnen van het boek een teken dat de 

samenlevingsopbouw aan een revival is 

begonnen.  

• De boekeditie van de Canon volkshuisvesting 

blijft gestaag aftrek vinden. In 2021 verschenen 

er zelfs twee herdrukken, de vierde en de vijfde. 

Dat brengt de totale oplage van de boekeditie 

Canon volkshuisvesting op 15.000. Of er een 

zesde druk komt is de vraag: de inhoud vraagt 

inmiddels – gelet op de wooncrisis – wel om een 

actualisatie. 

•  De redactie vergaderde in 2021 twee keer, 

beide keren digitaal. Er werden twee 

Nieuwsbrieven verzonden.  Nieuwe plannen zijn 

er voor een Canon begeleid wonen en een 

rubriek sociaal werker van het jaar als 

onderdeel van het Biografisch Portaal.   

• In financieel opzicht was 2021 een stabiel jaar. 

Het boekjaar kon met een batig saldo van 80 

euro worden afgesloten. Welbeschouwd 

draaiden we dus quitte, waarbij de nodige 

investeringen zijn gedaan die zich in latere jaren 

uitbetalen. We beschikken inmiddels over 

voldoende reserves om de continuïteit van de 

Canon sociaal werk over een langere periode te 

waarborgen en nieuwe projecten te entameren.  
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 1. INKOMSTEN 2021       

       

  SUBSIDIES       

  Canon speciaal onderwijs 2500,00    

  Canon samenlevingopbouw 9300,00    

  subtotaal 11800,00 11800,00   

  OVERIGE INKOMSTEN       

  Adoptie 250,00    

  Donatie 99,30    

  Ideële mededelingen 900,00    

  subtotaal 1249,30 1249,30   

       

  BTW-vorderingen   220,00   

       

  VERKOOP BOEKEN       

  CANON-antiquariaat   863,50   

  via BOL.COM   520,58   

  Canon samenlevingsopbouw   7166,65   

  Canon volkshuisvesting   4946,07   

          

  Overige verkoop       

  Kwetsbare kinderen (aanbieding)  38,60    

  Canon Speciaal onderwijs Almere 65,00    

  Canon verslavingszorg 15,00    

  Canon palliatieve zorg 61,86    

  Canon zorg voor de jeugd  17,81    

  subtotaal 198,27 198,27   

       

       

  TOTAAL   26964,37   

       

  Reservering vanuit 2020     

  Canon samenlevingsopbouw 11040,00    

  Canon speciaal onderwijs 3600,00    

  Educatief CASUS spel 4000,00    

  subtotaal 18640,00 18640,00   

       

  INKOMSTEN voor 2021  45604,37   
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3.  EXPLOITATIE-RESULTAAT 
                

  INKOMSTEN 2021   45604,37   

          

  UITGAVEN 2021   41522,86   

          

  SALDO    4081,51   

      Minus    

  Onbenutte reservering CASUS-spel 4000,00   

          

  EXPLOITATIESALDO 2021   81,51   

          

                

          

 2.  UITGAVEN 2021       

          

  Organisatiekosten       

  Kantoorkosten 263,32    

  Organisatiekosten - algemeen  15,00    

  Organisatiekosten TRIODOS 222,62    

  Organisatiekosten drukwerkdeal 70,90    

  Dokumentatie 6,35    

  subtotaal 578,19 578,19   

       

  Webhosting / webmaster       

  Kosten webmaster Rstyle 1294,70    

  Webkosten Hostnet 730,22    

  subtotaal 2024,92 2024,92   

       

  Retour BOL.COM       

  
Retourkosten Bolcom + Piet 
Willems  115,78   

       

  BTW-afgedragen       

  btw  293,00   

       

  Canon samenlevingsopbouw       

  Uitgaven Canon samenlevingsopbouw 27294,20   

       

  Canon speciaal onderwijs       

  Uitgaven Canon speciaal onderwijs  5086,30   

       

  Porto - verzending boeken       

  PORTO  1688,83   

       

  Canon volkshuisvesting       

  Drukkosten Canon volkshuisvesting  4441,26   

       

  TOTAAL   41522,48   
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4.     BALANS 
  

            

         

                  

  
Balans per  
31-12-2020   

  
      

  

            

  Activa       Passiva       

            

  Triodos zakenrekening 36509,14   Alg. middelen 47817,61   

  
Triodos 
rendementsrekening 

36223,70   
      

  

              

        Reservering 2021 18640,00   

               

          
saldo exploitatie 
2020 6265,23 

  

            

  Totaal   72732,84   Totaal  72732,84   

                  

         

         

                  

  
Balans per 
31-12-2021   

  
      

  

            

  Activa       Passiva       

            

  Triodos zakenrekening 21951,03   Alg. middelen 54082,84   

  
Triodos 
rendementsrekening 

36223,70   
      

  

  
    

  
saldo exploitatie 
2021 81,51 

  

  

    

  

 
Onbenutte 
reservering 
CASUS-spel     4000,00   

 

        

       Niet traceerbaar + 10,38   

                  

            

  Totaal   58174,73   Totaal  58174,73   

                  

         

         
Dit is een concept dat nog beoordeeld moet worden door de kascommissie van de Vereniging Canon 

sociaal werk.   
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2020 in 8 punten 
.1. In 2020 overleed Maarten van der Linde, een 

van de pioniers van de Canon sociaal werk. In 

september 2019 was hij benoemd tot erelid van 

de Vereniging. Maartens overlijden betekent een 

groot verlies. Hij had een bijna encyclopedische 

kennis van het sociaal werk en stond aan de 

wieg van meerdere Canons. Om stil te staan bij 

zijn nagedachtenis heeft de Vereniging samen 

met Maartens laatste werkgever Hogeschool 

Utrecht een condoleanceregister geopend.   

.2. Het totaal aantal verkochte Canon-boeken 

vanaf 2012 haalde in 2020 de 80.000 

exemplaren. In 2020 raakte de boekeditie van de 

Canon palliatieve zorg uitverkocht en verscheen 

de derde druk van de Canon volkshuisvesting, 

die in december al weer was uitverkocht. Een 4e 

druk verschijnt in maart 2021.    

.3. In april 2020 verscheen de eerste lokale 

uitgave: de Canon speciaal & passend onderwijs 

Almere. Ter gelegenheid van het tienjarig 

bestaan van de speciaal onderwijs scholen in 

Almere. Deze boekuitgave is een onderdeel van 

de landelijke Canon speciaal & passend 

onderwijs die op een paar vensters na in 2020 

grotendeels werd afgerond. Dat werd mogelijk 

gemaakt dankzij financiering van de stichting 

SPZ, het Landelijk Expertise Centrum Speciaal 

Onderwijs (LECSO), Passend Onderwijs Almere, 

VISIO en het Guyotfonds/Kentalis. Het streven is 

om de Canon in 2021 definitief te presenteren.  

.4. Op 31 januari 2020 werd tijdens de jaarlijkse 

Participatielezing, dit keer uitgesproken door 

Canon-redacteur Jos van der Lans, de Canon 

samenlevingsopbouw gepresenteerd. De Canon 

is in 2019 geproduceerd met behulp van een 

Masterclass, waarin 16 deelnemers samen met 

gastdocenten en Jos van der Lans en Henk 

Krijnen de geschiedenis van de 

samenlevingsopbouw en het opbouwwerk in 

beeld hebben gebracht. Dankzij de steun van de 

Stichting Consulentschap Samenlevingsopbouw 

zal in 2021 een boekeditie van deze Canon 

verschijnen en wordt er in 2022 een congres 

georganiseerd naar aanleiding van 75 jaar 

samenlevingsopbouw.  

.5.  Door corona is de verdere ontwikkeling van 

een educatief Canon-kaartspel gestagneerd. Het 

spel, bedacht door studenten van de Hogeschool 

Utrecht,  is bedoeld voor studenten in het HBO 

om op een speelse wijze kennis te nemen van de 

geschiedenis van het brede sociaal werk. Het is 

de bedoeling dat het kaartspel in 2021 verder 

getest en uiteindelijk geproduceerd wordt.   

.6. In 2019 startte de redactie met de 

ontwikkeling van een Biografisch Portaal Sociaal 

Werk.  Met dit initiatief wil de redactie de 

herinnering levend houden van markante 

figuren die hun sporen hebben verdiend, maar 

waarvan er velen niet binnen het bereik zijn 

gekomen van landelijke schijnwerpers of 

geschiedschrijvers. In 2020 kwam het aantal 

opgenomen biografische portretten uit op een 

kleine honderd, waarvan een vijftal ook door 

organisaties werd geadopteerd.  

.7.  De redactie vergaderde in 2019 twee keer, 

een keer nog fysiek, maar de tweede keer 

vanwege corona digitaal. Er werden drie 

Nieuwsbrieven verzonden. De redactie 

verwelkomde bovendien twee  nieuwe 

redacteuren: Johan Gortworst jarenlang actief 

betrokken bij en professioneel werkzaam in de 

maatschappelijke opvang, en  Denoix Kerger, 

sinds 1991 docent social work aan de 

Arteveldehogeschool in Gent.  

.8. In financieel opzicht was 2020 een goed jaar. 

Het boekjaar kon worden afgesloten met een 

batig saldo van zo’n 6000 euro, vooral door de 

verkoop van Canon-boeken en de opbrengst van 

ons boekwinkeltjes antiquariaat. Daarmee 

beschikken we over voldoende reserves om de 

continuïteit van de Canon sociaal werk over een 

langere periode te waarborgen en nieuwe 

projecten te entameren.  
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Op zondag 3 februari 2020 is totaal onverwacht onze webmaster Willem van Leeuwen 
overleden. Vanaf het allereerste begin in 2006 was hij betrokken bij de website 
www.canonsociaalwerk.eu. Hij bouwde de allereerste versie die uit tien vensters 
bestond en verzorgde daarna alle uitbreidingen en nieuwe rubrieken. Voor elke 
uitbreiding zette Willem zich enthousiast achter zijn computer om het voor elkaar te 
krijgen en het voor de redactie zo neer te zetten dat zij er zelf inhoud aan kon geven. 
Willem zorgde voor de infrastructuur, dat was zijn koninkrijk. Hij zette invulschermen 
klaar die de redacteuren vervolgens konden invullen. Zijn totaal onverwachte dood – 

hij overleed aan een hartinfarct - betekent voor ons Canon-project een onwaarschijnlijk verlies.  
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1. Inkomsten     
      

Verkoop antiquariaat 1260,01 1260,01 

Adoptie Bio Portaal 750,00 750,00 

Verkoop via BOLCOM 436,11 436,11 

BTW terug 88,00 88,00 

Subsidie Samenlevingsopbouw 16000,00 16000,00 

Canon speciaal onderwijs     

stichting SPZ 5000,00   

Guyotfonds 2500,00   

Almere bijdrage boek 6092,38   

LECSO 2500,00   

Verkoop Almere CANON 45,00   

    16137,38 

      

Donaties / Vriendenbijdrage 218,59 218,59 

Verkoop boek Palliatieve zorg 2355,72 2355,72 

Verkoop Canon volkshuisvesting 7030,97 7030,97 

Restitutie webhosting KPN 923,90 923,90 

      

TOTAAL 45200,68 45200,68 

 

Met verrekening van reservering vanuit 2029 en met aftrek van reservering voor 2021: 

        

              

   Inkomsten 2020        

          

   Exploitatie   45200,68    

   Reservering vanuit 2019 (+) 19200,00    

   Subtotaal   64400,68    

   Reservering voor 2021 (-)1 18640,00    

   Inkomsten ten laste exploitatie 45760,68    

              

        
  

                                                           
1 De reservering betreft € 11.040,- voor de boekprouctie van de Canon samenlevingsopbouw, € 4000,- voor de 
afronding van de Canon speciaal onderwijs en € 3600,- voor de productie en verspreiding van het educatie-
kaartspel.  
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2. Uitgaven 
   

Algemeen redactiekosten     

Documentatie 78,30   

Drukwerk - folders 36,06   

Ontwikkeling kaartspel 1400,00   

Kantoorbenodigdheden 71,35   

Redactiekosten  288,35   

Tteun Wikipedia 52,00   

Kosten Triodos2 203,68   

 Totaal   2129,74 

      

Kosten Boekwinkeltjes 238,95 238,95 

      

Verkoop Piet Willem BOLCOM 39,88 39,88 

      

BTW-afdracht 127,00 127,00 

      

Kosten Canons      

Samenlevingsopbouw 10943,30   

Speciaal onderwijs algemeen 11654,95   

Speciaal onderwijs Almere 5415,95   

 Totaal   28014,20 

      

Portokosten 1161,36 1161,36 

      

Productie & verkoop 3e druk Canon 
VHV     

  4294,06 4294,06 

Verkoop Canon Palliatieve zorg 605,00 605,00 

      

Webmaster Dutchlion - Rstyle 1853,72 1853,72 

      

Webhosting IS / KPN 1031,54 1031,54 

      

      

 Totaal 39485,45 39495,45 

      

   
   

                                                           
2 Inclusief € 10,- kosten die in rekening zijn gebracht voor de Internet Rendement rekening. Kosten staan niet in het 
grootboek genoteerd en komen dus niet voor in de daaruit volgende exploitatie-overzichten. Maar ze verklaren 
waarom zonder dat er een beroep is gedaan op de rekening het saldo met € 10,- is afgenomen.  
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   3. Exploitatieresultaat 2020    

          

   Inkomsten  45760,68    

          

   Uitgaven   39495,45    

          

   Exploitatieresultaat  6265,23    

              

        
.4.     BALANS 

           

                      

  Balans per 31-12-2019               

              

  Activa         Passiva         

              

  Triodos zakenrekening 30793,91   Alg. middelen   48435,36   

  Triodos rendementsrekening 36233,70             

         reservering 2020 Almere   12400   

          Canon samenlevingsopbouw 6800   

                  

            saldo exploitatie 2019 -607,75   

              

  Totaal    67027,61   Totaal   67027,6   

                      

           

           

                      

  Balans per 31-12-2020               

              

  Activa         Passiva         

              

  Triodos zakenrekening 36509,14   Alg. middelen  
 (48435,36 
-607,75)  47827,61   

  Triodos rendementsrekening 36223,70            

                 

         Reservering 2021 18640,00   

                  

            saldo exploitatie 2020 6265,23   

              

  Totaal    72732,84   Totaal   72732,84   

                      

           

           
Dit financieel jaarverslag is een concept, dat voorgelegd wordt aan de kascommissie van de Vereniging 

Canon sociaal werk, waarna definitieve vaststelling plaats vindt.  
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2019 in 9 punten 
.1. In 2019 werden er voor het eerst Canon-

boeken van een tweede druk voorzien: de 

Canon volkshuisvesting en de Canon palliatieve 

zorg. Beide in een oplage van 1500 exemplaren. 

Er was voor deze boekedities een aanhoudende 

vraag. De tweede druk van de boekeditie van de 

Canon volkshuisvesting is inmiddels al weer 

uitverkocht. 

.2. Het totaal aantal verkochte Canon-boeken 

vanaf 2012 komt  daarmee op: 78.000 

exemplaren.   

.3. In 2019 is op initiatief van Teun Post een start 

gemaakt met een Canon speciaal & passend 

onderwijs. De redactie wordt gevormd door 

Jacques Dane, Dorien Graas, Jos van der Lans en 

Teun Post. Er is een proefopstelling gemaakt, die 

aan experts is voorgelegd. Het was de bedoeling 

deze Canon begin 2020 te presenteren, maar die 

planning is niet gehaald, omdat de noodzakelijke 

financiering niet werd verworven. Inmiddels is 

dat wel het geval en is de verwachting dat deze 

Canon eind 2020 zal worden gepubliceerd.  

.4. Nieuw was de aanpak om met behulp van een 

Masterclass een Canon te produceren. In 

samenwerking met Movisie en Buurtwijs, en met 

financiële ondersteuning van de stichting 

Consulentschap Samenlevingsopbouw hebben 

16 deelnemers tussen april en september de 

geschiedenis van de samenlevingsopbouw door 

geëxerceerd. Zij deden dat onder leiding van 

Henk Krijnen en Jos van der Lans en met behulp 

van zes gastdocenten (Radboud Engbersen, 

Marcel Spierts, Jan Willem Duyvendak, Mariet 

Paes, Marta Dozy en Joop Hofman). Op 31 

januari 2020 is deze Canon 

samenlevingsopbouw met 30 vensters 

gepresenteerd tijdens de Participatielezing 2020.  

.5. In 2019 is de redactie gestart met een geheel 

nieuw onderdeel van haar historisch project: de 

ontwikkeling van een Biografisch Portaal Sociaal 

Werk, gekoppeld aan een Eregalerij Markante 

Persoonlijkheden Sociaal Werk 20e Eeuw.  Met 

dit initiatief wil de redactie de herinnering 

levend houden van markante figuren die hun 

sporen hebben verdiend, maar waarvan er velen 

niet binnen het bereik zijn gekomen van 

landelijke schijnwerpers of geschiedschrijvers. 

Organisaties en personen kunnen deze 

persoonlijkheden financieel adopteren en 

investeren daarmee in de verdere ontwikkeling 

van deze biografische tak van de Canon. Acht 

organisaties hebben daar al gebruik van 

gemaakt.  

.6. Op 29 september organiseerde de redactie 

een netwerkdag voor vrienden en 

belangstellenden om hen in de gelegenheid te 

stellen ideeën op te werpen en suggesties te 

doen. Dat leverde een stortvloed van creatieve 

gedachten op waarmee de redactie aan de slag 

is gegaan. Het is de bedoeling om een dergelijke 

netwerkdag jaarlijks te organiseren.  

.7. Tijdens deze netwerkdag werd Maarten van 

der Linde benoemd tot erelid van de Vereniging 

en kreeg daartoe een mooi beeldje als 

aandenken uitgereikt. Maarten is een van de 

pioniers van de Canon, maar kan vanwege ziekte 

tot zijn grote spijt zich niet langer deel uitmaken 

van de redactie. Op de achtergrond blijft hij wel 

paraat voor advies.  

.8.  De redactie vergaderde in 2019 twee keer, 

zoals altijd een keer in Utrecht, een keer in 

Antwerpen. Er verschenen twee Nieuwsbrieven. 

Er werden in het antiquariaat op boekwinkeltjes 

ruim honderd boeken verkocht.  

.9. In financieel opzicht was 2019 geen 

opzienbarend jaar. Het boekjaar werd afgesloten 

met een tekort van ruim zeshonderd gulden. De 

liquiditeitspositie en reserves zijn op peil 

gebleven. Wel zoekt de Canon ouderenzorg nog 

naar financiering. Voor studente in het HBO is 

een educatief Canon-kaartspel in ontwikkeling, 

dat hopelijk in 2020 voor gebruik in het sociaal-

agogisch onderwijs gereed zal komen.  
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 1. Inkomsten           
          

  Verkoop Boekwinkeltjes     620,67   

          

2018 Subsidie Canon autisme   12485,00    

          

  Sponsors Biografisch Portaal     1750,00   

          

  Verkoop via bol.com     133,92   

          

  Canon speciaal onderwijs Almere   14566,00   

          

  Canon samenlevingsopbouw         

  Subsidie ST Consulen Samenlevingsopb  20000,00   

  Deelnemersbijdragen Masterclass  6183,00   

          

  Canon palliatieve zorg         

  Verkoop Canon palliatieve zorg  5495,66    

  crediteuren 2018     1206,90 4288,76   

                

  Verkoop Canon volkshuisvesting   10631,89   

          

  BTW afrekening   822   822,00   

          

     Subtotaal 1 58996,24   

plus reservering Canon samenlevingsopbouw uit 2018 8500,00   

     Subtotaal 2 67496,24   

min debiteuren Can. samenlevingsopbouw 2019  6800,00    

min Almere -canon speciaal onderwijs 12400,00    

         minus 19200,00 19200,00   

  kasverschil     -146,20   

  Totaal inkomsten 2019     48150,04   
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 2. Uitgaven           

  Organisatie & REDACTIEKOSTEN       

  Algemeen   289,18     

  
Kosten Triodos-
bank  175,96     

  Drukwerk / printen  84,20     

  Vrienden/netwerkdag 27/09 1017,50     

  Redactievergaderingen  434,09     

     2000,93  2000,93   

  BOEKWINKELTJES ABO         

  2 x half jaar à 47,40  95,40  95,40   

  Canon Autisme           

2018 eindredactie  4994,00     

  lunch redactie  84,50     

     5078,50  5078,50   

  Biografisch Portaal           

  Lexicon vrouwen Els Kloek 39,50  39,50   

  Canon speciaal onderwijs         

  boeken + redactiekosten 137,70  137,70   

  
Masterclass Canon 
samenlevingsopbouw       

  Aanschaf boeken   160,33     

  Inscannen boeken  195,56     

  Gastdocenten  3111,18     

  Docenten Masterclass 19602,00     

  Kosten masterclass  58,65     

  Vensterschrijvers  1000,00     

  Overleg subsidiegevers 553,15     

     24680,87  24680,87   

  Tweede druk Canon palliatieve zorg       

  druk- en opmaakkosten 5471,80  5471,80   

  Portokosten           

  portokosten verzendingen 1240,53  1240,53   

  Tweede druk Canon volkshuisvesting       

  druk- en opmaakkosten 5828,78     

  Porto verzending  214,38     

     6043,16  6043,16   

  Webmaster & hosting         

  webmaster Dutchlion 7096,65     

  KPN Interned Services 1099,75     

     8196,40  8196,40   

  BTW-afdracht   767,00   767,00   

                

       53751,79   

2018 honorarium Canon autisme 4994,00 minus 4994,00   

  Totaal uitgaven exploitatie 2019   48757,79   
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 3. EXPLOITATIE-OVERZICHT 2019       
           

  Inkomsten 2019    67.496,24     

  Reservering ten behoeve van 2020 - 19.200,00     

 Kasverschil -minus 146,20    

      48.150,04  48.150,04   

           

  Uitgaven 2019    minus 48.757,79   

           

  EXPLOITATIESALDO      -/- 607,75   
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4.   BALANS PER 31-12-2019 

 

 

Dit financieel jaarverslag is een concept, dat voorgelegd wordt aan de kascommissie van de 

Vereniging Canon sociaal werk, die over haar bevindingen in de jaarvergadering van zomer 2020 zal 

rapporteren, waarna het Jaarverslag ter goedkeuring voorgelegd zal worden aan de 

ledenvergadering.    

 

 

         
         

                          

  Balans per 31-12-2018            

                

  Activa       31-12-18   Passiva       1-01-18   

                

  Triodos zakenrekening  12201,66   
Algemene 
middelen    40163,30   

  Triodos rendementsrekening  36233,70          

         Canon samenlevingsopbouw   10000,00   

         Debiteuren   6242,24   

  Crediteuren   13691,90          

              saldo exploitatie 2018   5721,72   

                

  Totaal     62127,26   Totaal    62127,26   

                          

              

              

             

                          

  Balans per 31-12-2019            

                

  Activa       31-12-19   Passiva       1-01-19   

                

  Triodos zakenrekening  30793,91   Alg. middelen   48435,36   

  Triodos rendementsrekening  36233,70          

         reservering Almere   12400,00   

         Debiteuren Canon samenlevingsopbouw 6800,00   

                

              saldo exploitatie 2019   -607,75   

                

  Totaal     67027,61   Totaal    67027,61   

                          


