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Jaarrekening 2019  
 
Resultatenrekening  

Resultatenrekening 2019 2019 2018 2019 2019 2018

realisatie begroting realisatie realisatie begroting realisatie

Contributies 11.851,50€                               12.800,00€     12.371,00€     verenigingskosten bestuur 448,54€           

portokstn 653,95€           

Bankrente 0,16€                                          400,00€           413,00€           Vriendenact. 1.675,61€       

bijzondere baten 59,00€                                        -€                 50,00€             2.778,10€       2.000,00€       1.624,00€     

vriendenbank -€                                            -€                 -€                 Ledenbijeenkomsten -€                 400,00€           678,00€        

excursies, netto 204,59€                                     -€                 209,00€           lidmaatschapskosten 131,50€           200,00€           181,00€        

PR-kosten -€                 500,00€           100,00€        

bankkosten 367,75€           300,00€           440,00€        

onvoorzien -€                 500,00€           -€               

totaal kosten 3.277,35€       3.900,00€       3.023,00€     

resultaat 8.837,90€       9.300,00€       10.020,00€  

totaal inkomsten 12.115,25€                               13.200,00€     13.043,00€     12.115,25€     13.200,00€     13.043,00€  

 

 
Balans 

Balans 2019 2018 2019 2018

Activa Passiva

Eigen Vermogen begin 111.261,24€  138.271,47€  

Alg. reserve financiering

aankopen -25.272,70€   -36.647,78€   

resultaat 8.837,90€       10.020,00€     

eind 94.826,44€     111.643,69€  

Vlottende activa

debiteuren 133,00€           Bestemmingsreserves

Aankopen 2.495,00€       1.995,00€       

Vriendenprijs 2.479,25€       1.300,00€       

Muntenfonds 1.202,00€       1.202,00€       

Vriendenbank -€                 -€                 

6.176,25€       4.497,00€       

totaal eigen vermogen 101.002,69€  116.140,69€  

liquide middelen kortlopende schulden

Bank 61.25.09.958 bestuursrekening 3.016,66€       13.111,66€     Crediteuren 1.210,00€       -€                 

61.25.05.804 bestuursrekening 1.119,08€       908,57€           

56.72.78.107 direct kwartaal sparen 305,00€           804,78€           

49.59.89.649 vermogensspaarrekening 97.771,95€     101.182,68€  

totaal liquide middelen 102.212,69€  116.007,69€  

totaal activa 102.212,69€  116.140,69€  totaal passiva 102.212,69€  116.140,69€  

 
 
Begroting                
           begroting 2020       resultaat 2019 
Inkomsten    € 12.000,-  €  11.850,- 

Uitgaven   Lidmaatschappen   €      150,-  €       131,- 
  Bestuurskosten  €       500,-  €       498,- 

  Verzendkosten(porti)  €       250,-  €       654,- 

  Vriendenactiviteiten  €    1.500,-   €    1.676,- 

  Bankkosten  €       300,-  €       368,- 

  PR en ledenwerving  €     1.000,-   €           0,- 

Totale uitgaven   €     3.700,-  €    3.327,- 

Resultaat    €     8.300,-   €    8.838,- 

 
 



Toelichting jaarrekening Vrienden Musea Zutphen 2019 
 
Voor de Vrienden is het financiële verslag met name van belang om te zien wat er 
met de contributies is gedaan en wat er nog te besteden valt. 
Daarover het volgende. 
 
De resultaten. 
De inkomsten zijn zo'n € 1.000,- lager uitgekomen dan begroot en zo'n € 500,- lager 
dan 2018. Dat is geheel te wijten aan een (iets) kleiner aantal leden, terwijl op een 
toename begroot is. De laatste jaren zijn er geen bijzondere inspanningen verricht 
voor publiciteit en ledenwerving en met een bedrag van €1.000,- hiervoor in de 
begroting zijn de aspiraties van het bestuur duidelijk. De contributie-inkomsten zijn 
voorzichtig begroot op €12.000,-.   
 
Bij de uitgaven valt op, dat het bestuur heeft gekozen voor een uitsplitsing van de post 
"verenigingskosten" om daarmee zichzelf en de vereniging een beter zicht te kunnen 
geven in waar het geld naar toe gaat buiten de ondersteuning van de 
museumaankopen. 
Een gevolg van dit verbeterde inzicht zal zijn om de verzendkosten (kopieerkosten, 
postzegels en verenigingspapier en -enveloppen)  te verkleinen door degenen, die 
nog post willen ontvangen, daarvoor te laten betalen. 
De post "ledenbijeenkomsten" is onderbracht bij "Vriendenactiviteiten". 
Gezamenlijk zijn deze uitgaven gestegen van begroot € 2.400,- naar € 2.828,10. 
 
De post Vriendenactiviteiten heeft betrekking op het Vriendencafé, rondleidingen, Op 
bezoek bij de Buren en andere kosten van de Musea t.b.v. de Vrienden. De excursies 
zijn in opzet kostenneutraal. Het saldo van de twee excursies wordt als positief of 
negatief opgenomen in de resultatenrekening (in 2019 € 254,59 positief).   
Zoals bekend zullen onze banktegoeden (althans voorlopig) geen inkomsten meer 
gaan opleveren, wél hogere kosten. Dat scheelt zo'n € 500,- t.a.v. de begroting 2019. 
 
De balans 
De vereniging heeft de laatste jaren voor de ondersteuning van aankopen door de 
Musea meer uitgegeven dan er aan contributies binnen kwam. Dat geeft een forse 
afname van € 159.528,- in 2017 via €116.141,- naar eind 2019 €102.213,-. Het 
bestuur streeft ernaar het resultaat en de financiering van uitgaven in evenwicht te 
houden, waarbij zij het door de ledenvergadering gewenste beleid toetst aan de 
wensen van de Musea.   
 
De begroting  
De begroting geeft een inzicht in de verwachtingen en bedoelingen van de vereniging.  
De inkomsten (contributies) worden voorzichtig begroot op €12.000,-. 
De uitgaven stijgen met name ten opzichte van 2019 door de voorgenomen PR-
activiteiten. 
Omdat de verzendkosten bij gewijzigd beleid neutraal moeten zijn, is slechts een 
beperkte post van €250,- opgenomen. 
 
 
Het bestuur van de Vereniging Vrienden Musea Zutphen,  
maart 2020        
      

 


