
   
   
   
   

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Financieel jaarverslag over het verenigingsjaar 

 

 

 

 

 

1 januari 2017 

 

- 

 

31 december 2017 

 

 

 

 

 

 
 

      Secretariaat        I  www.vriendenmuseazutphen.nl 
     Kuiperstraat 13        T 0575 516878 
     7201 HG Zutphen        E secretaris@vriendenmuseazutphen.nl 



 

2 
 

 

 

 

 

resultaatrekening        begroting 
 

inkomsten 2015-2016 2017  2018 

 

 
    

contributie 9.807 11.054  13.500 

bankrente 1.924 1.015  450 

bijzondere baten 0 0  0 

vriendenbank 425 150  0 

excursies 84 477  0 

     

totaal 12.240 12.696  13.950 

 

 

 

uitgaven 2015-2016 2017  2018 

 

     

aankoop en restauratie 11.279 4.750  
17.000 + 

p.m. 

vriendenbank 0 0  5.350 

vriendenprijs 0 0  2.500 

excursies 0 0  0 

ledenbijeenkomsten 398 360  475 

jaarvergadering 486 0  0 

lidmaatschapskosten 238 125  250 

verenigingskosten 1.316 2.243  3.000 

PR- kosten 0 0  750 

bankkosten 557 407  450 

resultaat -/- 2.034 4.811  -/- 15.825 

     

totaal 12.240 12.696  13.950 
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Toelichting resultaatrekening en begroting 
 

Inkomsten 
 

· Contributie: 

- Jaarbijdragen leden; in begroting bestaand start 2018 (245 enkel & 444 duo) en aanname 

aanwas gedurende 2018 (15 enkel & 30 duo). 

· Bankrente: 

- Rente, met name op vermogensspaarrekeningrekening. 

· Bijzondere baten: 

- Donaties en bijdragen, geen contributie 

- Niet gespecificeerde donaties zijn dit boekjaar toegevoegd aan de donaties ten behoeve van 

de Vriendenbank. 

· Vriendenbank: 

- Gespecificeerde bijdragen ten behoeve van de Vriendenbank. 

· Excursies: 

- Excursies in voorjaar en najaar 2017. In principe zijn excursies budgetneutraal. Positief 

resultaat door meer deelname dan break-even. 
 

Uitgaven 
 

· Aankoop en restauratie: 

- Aankoop olieverfschilderij van Otto B. de Kat “Landschap Auvergne” (€ 4.750).  

- Geen restauraties 

- In de begroting is voorzien de aankoop van een zelfportret (2007) van Willem den Ouden  

(€ 17.000).  

· Vriendenbank: 

- Bank is in 2017 geschonken aan Musea Zutphen, betaling in 2018. 

· Ledenbijeenkomsten: 

- Rondleidingen, lezingen, Vriendencafé en jaarvergadering. 

· Vriendenprijs: 

- Wordt in principe elke twee jaar uitgereikt ten bedrage van € 2.500, elk jaar wordt € 1.250 

gereserveerd. In 2018 wordt de uitreiking van de Vriendenprijs overwogen. 

· Excursies: 

- Excursies in voorjaar en najaar 2017. In principe zijn excursies budgetneutraal. 

· Jaarvergadering: 

- De jaarvergadering heeft plaatsgevonden op 24 mei 2017. Een verlate datum in verband met 

de opening van de Musea. Voor het eerst is gebruik gemaakt van het auditorium van de 

Musea, dus geen kosten voor audio- en visuele hulpmiddelen. Kosten bestaan uit drankjes en 

hapjes en zijn ondergebracht onder Ledenbijeenkomsten. 

· Lidmaatschapskosten: 

- Betreft kosten voor deelnemingen aan Cultuur Historisch Platform Zutphen (€ 50) en 

Nederlandse Federatie van Vrienden van Musea (€ 75). 

· Verenigingskosten (voorheen “Secretariaat en administratie”) 

- Betreft kosten van drukwerk (extra: flyers; enveloppen, briefpapier en nieuwe Vriendenpassen 

i.v.m. nieuwe huisstijl en adres), kopieerwerk (uitnodiging ALV, excursies en Vriendenbrieven), 

bestuurskosten, software en werkzaamheden met betrekking tot website. 

· PR-kosten 

- Het bestuur zal zich in 2018 gaan toeleggen op PR-activiteiten. Zo zal onderzocht worden in 

hoeverre Social Media kan bijdragen tot de bekendheid van onze vereniging en daarmee het 

ledental positief zal beïnvloeden.  

· Resultaat: 

- Verschil tussen inkomsten en uitgaven. 
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banksaldi 
 

 

rekeningnummer omschrijving 
saldi 

 

01-1-2017 31-12-2017 
    

61.25.09.958 bestuursrekening 11.076,31 15.072,65 

61.25.05.804 bestuursrekening 759,93 559,41 

56.72.78.107 direct kwartaal sparen 802,48 804,51 

49.59.89.649 vermogensspaarrekening 116.731,60 117.744,90 

    

 totaal 129.370,32 134.181,47 

 verschil  4.811,15 
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Balans 
 

 

activa 2015-2016 2017 
   

bank totaal 129.370 134.181 

kunst in eigendom 
en in bruikleen 
gegeven 

20.250 25.000 

debiteuren  579 347 

   

totaal 150.199 159.528 

 

 

 

passiva 2015-2016 2017 
   

aankoopfonds 141.147 133.476 

reservering 
zelfportret Willem 
den Ouden (2007) 

0 17.000 

vriendenprijs 2.500 2.500 

muntenfonds 1.202 1.202 

reservering 
Vriendenbank 

5.350 5.350 

   

totaal 150.199 159.528 
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Toelichting balans 
 

Activa 

 

· Bank totaal: 

- Is de som van alle spaar- en betaalrekeningen 

· Kunst in eigendom en in bruikleen gegeven aan de Musea: 

- Bestaat uit de waarde van de kunst die door de Vereniging is verworven en in bruikleen aan 

de Musea is afgestaan, deze is vooralsnog gewaardeerd overeenkomstig de aankoopsom 

- In 2017 is aangekocht en in bruikleen gegeven een olieverfschilderij van Otto B. de Kat 

“Landschap Auvergne” (€ 4.750), 

· Debiteuren: 

- 21 vrienden hebben hun contributie 2017 (nog) niet voldaan. Het betreffen 11 enkele 

lidmaatschappen en 5 duo-lidmaatschappen. Dit omvat € 347. 

 

Passiva 

 

· Aankoopfonds: 

- Bestaat uit beschikbare middelen voor aankoop; bestaande uit banksaldo vermeerderd met 

kunst in eigendom/in bruikleen gegeven en debiteuren en verminderd met reservering 

zelfportret Willem de Ouden, Vriendenprijs, Muntenfonds en reservering Vriendenbank. 

· Reservering schilderij Willem den Ouden 

- In december 2017 is het verzoek van de Musea met betrekking tot het verwerven van een 

zelfportret (2007) van Willem den Ouden (€ 17.000) gehonoreerd. Het schilderij is thans in 

bruikleen in het Museum Henriette Polak aanwezig. 

· Vriendenprijs: 

- De uitreiking van de Vriendenprijs wordt 2018 weer overwogen. 

· Muntenfonds: 

- Wordt gevormd door middelen die ooit ter beschikking zijn gesteld met als doel de 

muntencollectie van de Musea uit te breiden.  

· Reservering Vriendenbank: 

- Reservering bestaat uit € 5.350, ten behoeve van de Vriendenbank (ongeveer de helft betaald 

door de leden en verdubbeld door de Vereniging). 


