
Financieel verslag penningmeester VVE over het jaar 2015.

1. Balansen.
debet 31/12/2014 31/12/2015
Bibliotheek   P.M. P.M.
Voorraad jaarboeken 2008/2012   P.M. P.M
div. vorderingen     0  0
spaarrekening 12.563,80 13.691,83
r/c bank      615,96   1.249,58
Totaal debet 13.179,76 14.941,41

Credit. 31/12/2014 31/12/2015
Eigen Vermogen 12.541,39 14.891,41

Vooruit ontvangen contributies 2015      275,00        50,00
div. kosten      363,37          0
Totaal Credit 13.179,76 14.941,41

======= =========
2. Exploitatieoverzicht.

inkomsten 2014 2015 Prognose 2016
contributies   5.000,00 4.745,--   4.600,--
Verkoop jaarboeken oud       176,35    439,50
div. baten       175,00    325,--
rentebaten         86,76    128,03     100

 
Totaal baten    5.438,11 5.637,53   4.700,--

======== ======= ========
Gemaakte kosten.
Kosten jaarvergadering      94,45    105,00     150
Kosten website    303,24      55,60     200
Kosten excursies     176,50      70,45     200
kantoorkosten    151,02      94,30     200
bestuurskosten    377,60    302,90     350
bankkosten    242,74    195,47     250
Diverse kosten      48,45      
Kosten jaarboek 2013/2014 2.802,34 2.463,79  2.700
Kosten stand in De Duif        350
Kosten nieuw beleid/beurs?     300
Reservering Publicatiefonds  2.000
Totale kosten 4.206,34 3.287,51  6.700
Voordelig saldo/nadelig saldo 1.231,77 2.350,02 -2.000     
Totaal 5.438,11 5.637,53  4.700,--

3. Toelichting balansposten.



Bibliotheek. Dit betreft een kleine bibliotheek, geschonken door dr. Richard Gunkel. De 
boeken zijn in beheer bij de galerie Kathy van der Pas en Steven van de Raadt, in Rotterdam.

Voorraad jaarboeken vanaf 2008 t/m 2015. Van deze verschenen uitgaven zijn nog wel 
boeken in voorraad; inventarisatie heeft echter niet plaats gevonden. Met name van de 
oude catalogus Tribal Treasures zijn er dit boekjaar een aantal afgestoten.

Verloop Eigen vermogen:
Stand 01/01/2014  euro  12.541,39
Expl. saldo 2014      euro    2.350,02
Stand 31/12/2014   euro  14.891,41

Het voorstel is het positieve saldo toe te voegen aan het eigen vermogen.

4. Toelichting exploitatieoverzicht.
Contributies in 2014. Dat jaar betaald door 100 leden.
Contributie in 2015 betaald door in totaal 97 leden, waaronder enkele partnerleden.
Ledenbestand op 31/12/2015 totaal 102, waarvan met betalingsachterstand 2. Er zijn geen  
opzeggingen gedaan per 31/12/2015, derhalve resteren er op 1/1/2016 100 leden (was per 
1/1/2015 100).

Diverse baten. Deze hebben voornamelijk betrekking op de opbrengst van twee mailings 
naar de leden.

De kosten jaarvergadering lagen in 2015 (wederom) zeer laag, omdat het betreffende 
Museum in Asten ons weinig kosten in rekening bracht.

De website moest eind 2013/14 worden onderhouden. Dat is dit jaar niet het geval geweest.

In 2015 was er geen passende stand in De Duif te Amsterdam voor ons beschikbaar. De 
bedoeling blijft hier zo mogelijk een stand te huren.

De exploitatie 2015 was financieel gezien zeer gunstig, zeker ook ten opzichte van de 
prognose die een exploitatietekort van euro 250,- voorzag:

 Met name de inkomsten zijn behoorlijk meegevallen, zowel wat betreft de 
contributie (euro 145)  als die van onze mailings en verkoop oude jaarboeken 
inclusief de oude catalogus Tribal Treasures (totale meevaller rond de euro 950,--).

 Verder is er dus geen stand gehuurd in De Duif en zijn er geen kosten gemaakt voor 
nieuw beleid, wat een financiële meevaller van totaal euro 650,-- opleverde. 



 De verdere kosten zijn dit jaar ook behoorlijk meegevallen mede dankzij de 
inschakeling van een goedkopere drukker van ons jaarboek en de welwillendheid van
onze trouwe adverteerder.

5. Prognose 2016.

Uitgangspunten hierbij zijn een geringe verdere daling van de contributieopbrengsten en het
weer uitbrengen van een (zo mogelijk nog iets dikker) jaarboek in een  oplage van 300 stuks. 
Er is rekening gehouden met de opbrengst van adverteerders e.d. Er zijn nog plannen voor 
nieuw beleid dit jaar die extra geld kunnen kosten, maar nog niet zo concreet dat de hoogte 
van de kosten ervan goed in te schatten is.

Aanvulling: Op de ledenvergadering in Waspik op 29 mei is, zoals opgenomen in de 
(concept)notulen onder punt 6, besloten euro 2.000,-- te reserveren voor een 
publicatiefonds om zo nodig externe auteurs tegen een vergoeding te kunnen aantrekken 
om de kwaliteit van het jaarboek te kunnen handhaven en eventueel voor een 
kostenvergoeding voor de opmaak van het jaarboek. 

De penningmeester.
Dick Broer.
2/1/2016.


