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Financieel verslag penningmeester VVE over het jaar 2018. 

 

1. Balansen. 

debet 31/12/2017 31/12/2018 

Bibliotheek  P.M.    P.M. 

Voorraad jaarboeken 2008/2018  P.M.    P.M. 

div. vorderingen 0,00      0,00 

spaarrekening 13.798,55 13.805,18 

r/c bank  3.391,34   2.313,49 

Totaal Debet 17.189,89 16.118,67 

 ======== ======== 

 

Credit. 31/12/2017 31/12/2018 

Eigen Vermogen 15.089,89 14.068,67 

Voorziening publicatiefonds   2.000,00  2.000,00 

Vooruit ontvangen contributies        100,00        50,00 

div. kostencrediteuren           0,00          0,00 

Totaal Credit 17.189,89 16.118,67 

 ======== ========= 

2. Exploitatieoverzicht. 

inkomsten 2017 2018 Prognose 2019  

contributies 4.925,00 5.275,00  5.250,00 

verkoop jaarboeken oud    569,07      27,50   

div. baten      50,00    100,00  

rentebaten      28,95         6,63        

    

Totaal Baten 5.573,02 5.409,13  5.250,00 

 ======== ======= ======== 

gemaakte kosten:    

kosten jaarvergadering   214,00  236,34     250,00 

kosten website   165,13     84,64     150,00 

kosten ledenactiviteiten   229,30   875,45     500,00 

kantoorkosten   103,16     61,45     100,00 

bestuurskosten   417,05   588,97     600,00 

bankkosten   216,51   227,98     200,00 

Advertentie catalogus TAF A’dam    211,75  

kosten jaarboek  1.717,44 1.488,57  1.900,00 

kosten abonnement Tribale Kunst     655,20     700,00 

kosten nieuw beleid    

reservering Publicatiefonds  2.000,00  2.000,00  2.000,00 

Totale kosten 5.062,59  6.530,35  6.400,00 

Voordelig saldo/nadelig saldo    510,43 -1.021,22 -1.150,00 

Totaal 5.573,02  5.409,13  5.250,00 

 ======= ======== ======= 
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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 

en daar op afspraak in te zien. 

 

Voorziening Publicatiefonds. Op de ledenvergadering in Waspik op 29 mei 2016 is, zoals 

opgenomen in de 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 hieruit te bestrijden redactie- en opmaakkosten beliepen in 2018 euro 2.104,70 waarvan 

echter euro 104,70 betrekking heeft op fotorechten en reiskosten redactie. (Uiteindelijk 

heeft de redactie dus euro 2.000,-- uitgegeven voor louter redactiewerkzaamheden en 

auteursvergoedingen.. 

 

Verloop Eigen vermogen: 

Stand 01/01/2018  euro   15.089,89 

Expl. saldo 2018               -/-1.021,22 

Stand 31/12/2018   euro  14.068,67 

 

Het voorstel is dit deficit  in mindering brengen op het eigen vermogen. 

 

4. Toelichting exploitatieoverzicht. 

 

Contributieontvangsten boekjaar 2018, betaald door in totaal 109 leden, waaronder enkele 

partnerleden en een lid dat slechts voor ½ jaar lid is geweest. Ook hebben twee leden alsnog 

hun achterstallige contributie van 2017 voldaan (zie diverse baten). 

Idem in 2017 waren er 101 betalende leden, waaronder eveneens enkele partnerleden. 

Ledenbestand op 31/12/2018 112 leden, waarvan met betalingsachterstand 2, dus netto 

110.  

Idem eind 2017 105 leden, waarvan met betalingsachterstand 3, dus netto 102.  

Er  is  per de jaarultimo 2018 één opzegging gedaan; tevens is het lidmaatschap van het 

tijdelijke lid vervallen, waardoor aantal leden op 1/1/2019 is gedaald tot netto 108 leden. 

 

Diverse baten ad euro 100,00. Deze hebben betrekking op de betaling alsnog van 

achterstallige contributie van 2017, resp. 2016 (in 2017). 

 

Kosten ledenactiviteiten; in het boekjaar zijn er vijf ledenactiviteiten georganiseerd (bezoek 

Wereldmuseum Rotterdam; bezoek Brafa, Brussel; bezoek privé verzamelaar in Antwerpen 

en de expertise dag bij Christies in Amsterdam, waarmee vooral het aantal deelnemers aan 
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het bezoek aan de privéverzamelaar en de expertise dag zeer groot was. Als gevolg hiervan 

zijn de kosten hiervoor in 2018 omhoog geschoten. 

 

Kosten jaarboek. De oplage is sinds 2016 is verhoogd van 300 naar 500 stuks. Hierdoor zijn 

wij sindsdien in staat geweest de betalende leden een extra exemplaar te verstrekken. 

Verloop exploitatie jaarboek: 

jaarboek 2017 2018 

Redactie/opmaakkosten 2.018,19 2.104,70 

drukkosten 2.582,28 1) 2.487,19 2) 

verzendkosten    778,13  3) 1.010,08 

Totaal 5.378,60 5.601,97 

advertenties 1.550,00 1.800,-- 

Netto kosten 3.828,60 3.801,97 

Verkoop nieuwe jaarboeken     121,66    313,40 

Resteert 3.706,94 3.488,57 

w/v t.l.v. de voorziening 2.000,00 2.000,00 

Blijft 1.706,94 1.488,57 

1) na aftrek van een korting van 10% ter vergoeding van een aantal misdrukken 

2) doordat de drukker haar logo mocht vermelden op pagina 2, was deze bereid in 2018 

een eenmalige korting van 15% te verlenen. 

3) Na aftrek van een tegemoetkoming van euro 81,00 door de verzender wegens 

beschadigingen verzonden jaarboeken 

 

 

Prognose 2019. 

 

Uitgangspunten hierbij zijn een stabilisatie van de contributieopbrengsten, enige reductie in 

de kosten ledenactiviteiten en het weer uitbrengen van een jaarboek in een oplage van 500 

stuks met rond 140 pagina’s. Geschatte productiekosten nieuwe jaarboek euro 6.000,-- 

(redactie euro 2.000,00; drukkosten euro 3.000,00 - dus dit jaar geen korting van de drukker 

- en verzendkosten euro 1.000,00); advertentie-opbrengst stel euro 1.800 en verwachte 

verkoop nieuwe jaarboeken  euro 300,--; kosten jaarboek 2018 dan per saldo euro 3.900,-- 

waarvan ten laste van de voorziening euro 2.000,00. 

 

De penningmeester. 

Dick Broer, 20/1/2019. 


