
 
          
 
FINANCIEEL JAARVERSLAG 2018 KIVI AFDELING OT 
 
 
Het totaal aan bezittingen van de afdeling bedraagt per 31 december 2018  
€  69,121.80. Daarnaast zijn er 6 erepenningen, deze zijn in gezamenlijk bezit 
van de afdelingen  KIVI OT en KIVI Martec. 
 
In 2018 werd een nadelig resultaat van €  1,415.64 geboekt.  
 
Ook zijn de maandelijkse lezingen voor een groot deel gesponsord door de 
bedrijven die de lezingen verzorgden. Een klein deel komt voor rekening van 
KIVI OT. Daarbij gaat het om de zaalhuur en een enkele broodmaaltijd / borrel 
die niet gesponsord werd. In 2018 zijn er 9 lezingen georganiseerd.  1 lezing 
was niet gesponsord, de rest volledig. Het merendeel van de lezingen in 2018 
vond plaats op locatie, waarbij het gastbedrijf alle kosten voor zijn rekening 
nam. Deze sponsorbijdragen zijn daardoor niet op de jaarrekening terug te 
zien. 
 
Met de baten van het OMAE congres (2011) heeft KIVI OT een reservering 
gemaakt voor het jaarlijks toekennen van een prijs voor de beste 
offshore/bagger afstudeerder van de TU Delft. Deze reservering bedraagt per 
31 december 2018 € 42,972.08. 
 
De reservering voor het lustrum in 2019 is nogmaals verhoogd met €1000 en 
bedraagt nu minus kosten op 31 december 2018 in totaal € 3594.41. Kosten 
zijn gerelateerd aan het Jubileumboek wat in ontwikkeling is. 
 
 
Terugkoppeling begroting: 
 
Onderstaande punten geven een toelichting op de belangrijkste verschillen 
tussen de jaarrekening en de begroting voor het jaar 2018. 
 

 Terugvordering KIVI bijdrage activiteiten vorig jaar €425.60 (negatief) 

 Dit jaar zijn de afstudeerprijzen voor het WO en het HBO weer 
uitgereikt, inclusief kosten is € 2760.89 afgeboekt van de afstudeerprijs 
reservering. 

 De activiteiten (exclusief MAFFF) waren grotendeels gesponsord, een 
nadelig saldo van € -1,352.36 was het resultaat; veroorzaakt door drie 
niet volledig gesponsorde lezingen, waarvan één nog uit 2017. 

 Het MAFFF heeft een positief resultaat van 14,734.93 Euro behaald, dit 
saldo is opgenomen als te maken kosten voor het MAFFF rapport, dat 
in 2019 opgeleverd zal worden. 

 
 



 
In de onderstaande tabellen is in detail een terugkoppeling gegeven op de 
begroting.  
 
 

Baten Begroot Werkelijke 
baten 

saldo 

Bijdrage KIVI 7115 7115 0 

Onttrekking reservering 3000 3000 0 

Correctie KIVI bijdrage  0 -425.60 -425.60 

   -425.60 

 
 

Kosten Begroot Werkelijke 
kosten 

saldo 

Bestuurskosten 2000 2710.49 -710.49 

Afstudeerprijs 3000 2760.89 239.11 

Studentlidmaatschappen 1250 57 1193 

Kosten activiteiten netto 2500 3,852.36 -1352.36 

Bankkosten  150 95.43 54.57 

Diverse lasten 500 325.83 174.17 

Onvoorzien 215 120.93 94.43 

Toevoeging reservering 
lustrum 

500 1000 -500 

     

totaal   -807.57 

 
 
KIVI OT is financieel gezond. Belangrijk aandachtspunt is wel dat de 
inkomsten beperkt zijn. De kosten moeten dan bijna volledig door de sponsors 
gedragen worden. Het betalen van enkele activiteiten uit eigen middelen, leidt 
al snel tot een negatief boeksaldo. 
Verder aandachtspunt is daling van het aantal leden, wat tot weer tot minder 
inkomsten van het KIVI-bureau lijdt. 
 
Bovenstaande bevestigt nogmaals hoe belangrijk onze sponsors voor ons 
zijn. Een woord van dank gaat hiervoor uit naar hen die onze activiteiten 
mogelijk maken. 
 
 
 
W.J. Slob 
Penningmeester KIVI afd. OT 


