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resultaatrekening begroting 

 

inkomsten 2017 2018 2018 2019 
  

   

contributie 11.054 12.371 13.500 13.000 

bankrente 1.015 413 450 400 

bijzondere baten 0 50 0 0 

vriendenbank 150 0 0 0 

excursies 477 209 0 0 

     

totaal 12.696 13.043 13.950 13.400 

 

 

 

uitgaven 2017 2018 2018 2019 

 

     

aankoop en restauratie 4.750 20.255 
17.000 + 

p.m. 
10.000 + 

p.m. 

vriendenbank 0 5.350 5.350 0 

vriendenprijs 0 2.589 2.500 1.300 

excursies 0 0 0 0 

ledenbijeenkomsten 360 678 475 700 

lidmaatschapskosten 125 181 250 200 

verenigingskosten 2.243 1.624 3.000 2.000 

PR- kosten 0 100 750 1.000 

bankkosten 407 440 450 500 

onvoorzien 0 0 0 500 

resultaat 4.811 -/- 18.174  -/- 15.825 -/- 2.800 

     

totaal 12.696 13.043 13.950 13.400 
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Toelichting resultaatrekening en begroting 
 

Inkomsten 
 

· Contributie: 

- Jaarbijdragen leden, verloop:   

 

 
 

 

Door gerichte aandacht is het ledenbestand verder geschoond. Naast uitschrijvingen door 

opzeggingen en overlijden zijn niet-betalende leden verwijderd. 

- Begroting 2019: aanname aanwas gedurende 2019: 10 enkel & 20 duo. 

· Bankrente: 

- Rente, met name op vermogensspaarrekeningrekening. 

· Bijzondere baten: 

- Donaties en bijdragen, geen contributie. 

· Excursies: 

- Excursies in voorjaar en najaar 2018. In principe zijn excursies budgetneutraal. Positief 

resultaat door meer deelname dan break-even. 
 

Uitgaven 
 

· Aankoop en restauratie: 

- Aankoop olieverfschilderij van Willem den Ouden: Zelfportret (2007), € 17.000,00 

- Aankoop olieverfschilderij van Eduard Alexander Hilverdink: Gracht te Zutphen (ca 1870), 

€ 3.254,50. 

- Geen restauraties. 

- In de begroting is voorzien de betaling van de aankoop van drie bronzen beeldjes van Hetty 

Heyster  

(€ 10.000) 

· Vriendenbank: 

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

· Ledenbijeenkomsten: 

- Rondleidingen, lezingen, Vriendencafé, jaarvergadering, huur auditorium Musea. 

· Vriendenprijs: 

- In 2018 heeft een uitreiking van de Vriendenprijs plaatsgevonden.Wordt in principe elke twee 

jaar uitgereikt ten bedrage van € 2.500, elk jaar wordt € 1.250 gereserveerd.  

· Excursies: 

- Excursies in voorjaar en najaar 2018. In principe zijn excursies budgetneutraal. 

· Lidmaatschapskosten: 

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

Nederlandse Federatie van Vrienden van Musea (€ 75) en het bijwonen van bijeenkomsten 

hiervan. 

· Verenigingskosten 

- Betreft kosten van drukwerk (Flyers), kopieerwerk en porto (uitnodiging ALV, excursies en 

Vriendenbrieven), bestuurskosten, software en werkzaamheden met betrekking tot website. 

· PR-kosten 

- Kosten Facebook, deze actie heeft niet geleid tot ledenaanwas en is gestaakt. 

- In de begroting is de uitwerking van een nieuwe flyer, die meer past bij de stijl van de Musea, 

opgenomen.  

· Resultaat: 

- Verschil tussen inkomsten en uitgaven. 

Datum enkel duo totaal toename afname verschil 

1 januari 2018 253 456 709    

31 december 2018 246 444 690 50 69 -/- 19 
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banksaldi 
 

 

rekeningnummer omschrijving 
saldi 

 

01-1-2018 31-12-2018 
    

61.25.09.958 bestuursrekening 15.072,65 13.111,66 

61.25.05.804 bestuursrekening 559,41 908,57 

56.72.78.107 direct kwartaal sparen 804,51 804,84 

49.59.89.649 vermogensspaarrekening 117.744,90 101.182,68 

    

 totaal 134.181,47 116.007,75 

 verschil  -/-18.173,72 
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Balans 
 

 

activa 2017 2018 
   

bank totaal 134.181 116.008 

kunst in eigendom 
en in bruikleen 
gegeven 

25.000 0 

debiteuren  347 133 

   

totaal 159.528 116.141 

 

 

 

passiva 2017 2018 
   

aankoopfonds 133.476 103.639 

reservering 
zelfportret Willem 
den Ouden (2007) 

17.000 0 

Reservering drie 
beeldjes van Hetty 
Heyster 

0 10.000 

vriendenprijs 2.500 1.300 

muntenfonds 1.202 1.202 

reservering 
Vriendenbank 

5.350 0 

   

totaal 159.528 116.141 
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Toelichting balans 
 

Activa 

 

· Bank totaal: 

- Is de som van alle spaar- en betaalrekeningen 

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

- Op 13 december 2018 zijn alle objecten die in bruikleen aan de Musea zijn afgestaan,  

overgedragen aan de Musea middels een schenkingsovereenkomst. 

· Debiteuren: 

- 7 vrienden hebben hun contributie 2018 (nog) niet voldaan. Het betreffen 3 enkele 

lidmaatschappen en 2 duo-lidmaatschappen. Dit omvat € 133. Niet meegenomen zijn dié 

leden die onbetaald opgezegd hebben. 

 

Passiva 

 

· Aankoopfonds: 

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

debiteuren en verminderd met reservering Vriendenprijs en Muntenfonds. 

· Reservering 

- In september 2018 is het verzoek s het verzoek van de Musea met betrekking tot het 

verwerven van drie bronzen beeldjes van Hetty Heyster (€ 10.000) gehonoreerd. De beeldjes 

zijn aangeschaft door de Musea. Betaling vindt plaats in 2019. 

· Vriendenprijs: 

- De uitreiking van de Vriendenprijs wordt in 2020 weer overwogen. 

· Muntenfonds: 

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

muntencollectie van de Musea uit te breiden.  


