
Toelichting bij het winst- en verliesrapport 2017: 

 

DE getoonde cijfers betreffen de inkomsten en uitgaven met betrekking tot het betreffende jaar, dit 

houdt in dat bijv. ontvangsten van de contributie 2018 hier niet in voorkomen maar in de balans zijn 

opgenomen als zijnde vooruit ontvangen bedragen. Maar ook wordt rekening gehouden met 

ontvangsten en uitgaven, gedaan in 2018 die betrekking hebben op 2017. Dit wordt in de balans 

gemeld. 

 

Opvallende veranderingen ten op zichtte van 2016 

Opbrengsten: 

Contributies een kleine stijging van € 400,= 

Rente baten zijn als gevolg van de lage rentestand wederom flink gedaald. 

Overige inkomsten betreffen verkoop van losse Spiegels vanuit het Gemeente Archief, er is navraag 

gedaan of dit ook het geval is bij het MuZEEum. 

 

Kosten: 

Kosten Organisatie en Bestuur en Overige verenigingskosten kun je eigenlijk bij elkaar trekken, het 

betreffen kosten voor verzekeringen, website, nieuwjaarreceptie en de algemene ledenvergadering. 

Het verschil met vorig jaar is minimaal. 

Drukwerk en kantoorbenodigdheden zijn gestegen als gevolg de uitgaven van een nieuwe up-to-

date folder. 

Drukkosten Spiegel zijn hoger ten opzichten van 2016 enerzijds als gevolg van de overgang naar het 

drukken in kleur anderzijds als gevolg van het pasjes systeem. 

Verzendkosten Spiegel zijn lager dan 2016 als gevolg van lagere kosten voor partijen post. 

Kosten Lezingen zijn dit jaar hoger dan in 2016, terwijl de inkomsten lager zijn. Gezien de reserve 

geen probleem. 

Excursie: vergelijkende cijfers heeft hier geen zin aangezien de hoogte van uitgaven afhankelijke zijn 

van het reisdoel, ten opzichten van de inkomsten kunnen we vaststellen dat het in 2017 wederom 

kostendekkend is geweest. 

  



Toelichting Balans 2017: 

 

Algemeen: 

Liquide hoofdgroep betreffen de banksaldi vermeld op het laatste bankafschrift van het betreffende 

jaar. 

Vooruitbet / te ontvangen zijn (in dit geval) kosten die in 2017 zijn betaald maar betrekking hebben 

op kosten te maken in/begroot voor 2018. Dit wordt onder de Balans verder uitgewerkt. 

Eigen vermogen is de gecombineerde reserve van de vereniging en de activiteiten commissie, deze 

muteert volgens het verlies en winst rapport incluis de direct ontvangen bijdragen voor het 

steunfonds. Ook deze wordt onder de balans verder toegelicht. 

Vooruitontv/ te betalen zijn (in dit geval) opbrengsten die in 2017 zijn ontvangen maar betrekking 

hebben op opbrengsten te maken in/begroot voor 2018. Dit wordt onder de Balans verder 

uitgewerkt. 

Steunfonds muZEEum en GA Is het bestemming fonds voor het aanwerven van collectie voor het 

muZEEum eb Gemeente Archief. Dit fonds muteert door begrote toedeling uit de contributiegelden 

en direct ontvangen giften. De onttrekkingen zijn gedane aankopen van collectie etc.. 

 


