
EncycloPedie
Het verklaren van het 

verschil tussen wat je 
vooraf begroot en wat 

er werkelijk is gebeurd, 
helpt je bedrijfs- of 

projectplannen bij te 
stellen of beter op te 

stellen in de richting zoals 
jij dat wilt.

Waar wil je naartoe met 
je bedrijf? Welke koers ga 

je varen? Dat kan niet goed 
worden gepland zonder 
cijfers, dus zonder een 

begroting. Daarom maakt 
elke organisatie die met 
geld te maken heeft een 

begroting bij haar plannen.

begroting
een begroting is een 

cijfermatige weergave van alle 
geplande activiteiten in een 
toekomstige periode.

Samenvatting 
een begroting is een overzicht 

van de te verwachten inkomsten en 
uitgaven over een bepaalde periode. 
Deze periode kan van één jaar tot 
meerdere jaren uiteenlopen. Uit het 

vergelijken van de begroting met de werkelijke cijfers komen verschillen 
naar voren die helpen bij het bijsturen van activiteiten.

begrippen 
Als de begroting over meerdere jaren gaat mag je ook over een 

meerjarenbegroting spreken. Als je een overzicht van de financiële situatie 
op een bepaalde datum maakt dan spreek je van een balans. Het berekenen 
van de kosten en inkomsten vooraf noemt men de voorcalculatie. 
De werkelijke gegevens zoals die uit een berekening achteraf 
blijken noemt men de nacalculatie of exploitatieresultaat. 1
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http://nl.wiktionary.org/wiki/meerjarenbegroting
http://www.entreprenasium.nl/drive/download/249-encyclopedie_balans.html
http://nl.wikipedia.org/wiki/Voorcalculatie
http://nl.wiktionary.org/wiki/nacalculatie
Bedrijfsresultaat
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Weergave

Voorbeeld
een deelnemer van het entreprenasium koopt onderdelen voor vishengels. 

Hij zet ze zelf in elkaar en regelt de verkoop door het verspreiden van 
folders en flyers. Verder is er website waarop de vishengels worden 
getoond en kunnen worden gekocht. Het bedrijf heet “reel them in!” 
(Haal ze binnen!)

Begroting van “Reel them In!” over 2012 versus werkelijk 2012.

Voorcalculatie (nov 2011) nacalculatie (jan 2013)
IInkomsten IUitgaven IInkomsten IUitgaven
Verkoop hengels: 

200 x €30 = €6000
Aanschaf molens: 

200 x €10,- = €2000
Verkoop hengels: 

163 x €30 = €4890
Aanschaf molens: 

200 x €10,- = €2000

Aanschaf hengels: 
200 x €5,- = €1000

Aanschaf hengels: 
200 x €5,- = €1000

Draad en hakensets: 200 x 
€5,- = €1000

Draad en hakensets: 200 x 
€5,- = €1000

Folders & Flyers: €250 Folders & Flyers: €315

Website: € 50 Website: € 98

totaal: € 6000 totaal: €4300
Winst: € 1700

totaal: € 4890 totaal: €4413
Winst: € 477

Verschillen
Inkomsten: min €1110 Uitgaven: plus € 113

Waarde restant voorraad:
€ 740 (inkoopwaarde) Winst: min € 1223
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Structuur
Zoals hierboven al duidelijk werd bestaat een begroting uit twee 

delen, een inkomstenkant en een uitgavenkant. Het is gebruikelijk de 
inkomsten en uitgaven naast elkaar in een tabel te plaatsen. Hierbij staan 
de inkomsten links en de uitgaven rechts. Het mag ook onder elkaar. De 
voorwaarde is dat het duidelijk moet zijn wat bij wat hoort.

Praktijk
een begroting dient dus in de praktijk voor het:
• vaststellen wat er uitgegeven kan worden aan bepaalde zaken.
• vergelijken van de verwachting en de werkelijke uitgaven.
Dit noemt men ook wel de budgetfunctie van een begroting. Het is 

handig om steeds in de gaten te houden of je uitgaven voldoen aan de 
vastgestelde budgetten. Als dat niet zo is, moet je vaststellen hoe dat 

komt. Je kunt dan tijdig ingrijpen.

Module 
in de module “begroting” kun je 

leren een begroting op te stellen

http://www.entreprenasium.nl/drive/download/214-module_gids_begroting.html

