BALANS per 31 december 2014
Activa

Passiva

Bank
Kasgeld

€
€

834,53
197,48

Zakelijke spaarrekening

€

11.153,45

Voorraad publicaties

€

917,67

Schulden:
Vooruitontvangen contributies 2015

€

122,00

Overige schulden

€

88,00

€
€

afrekening verkopen O. Haze

67,20
257,90

210,00

€

1.531,34

Eigen vermogen

Voorzieningen:
Jubileumfonds

Vorderingen:
afrekening verkopen St. Hist. Museum

€

Algemene reserve

9891,54
1795,35

resultaat 2014

11686,89
13428,23

Totaal

Totaal

€ 13.428,23

Toelichting op de Balans:
Voorraad publicaties:

€

917,67

In 2014 heeft bestuur besloten de waarde van de

Voorzieningen:

Jubileumfonds:

voorraad publicaties vast te stellen op € 917,67.

€
1.531,34
Evenals in voorgaande jaren is in 2014 een bedrag € 400,00

en een Herwaardering tegen kostprijs achterwege te laten.

toegevoegd aan dit Jubileumfonds.

Vorderingen:
beide afrekening verkopen betreffen verkoop boeken en publicaties

Overige Schulden:
€ 88,00
Nota Vredehorst zaalhuur 4e kwartaal 2014
Eigen vermogen: Algemene Reserve:
Het bestuur stelt voor het voordelige saldo over 2014 ad
toe te voegen aan de algemene reserve.
Na toevoeging bedraagt Algemene reserve € 11.686,89

opgesteld per 18 februari 2015

€ 9.891,54
€ 1.795,35

Lasten:

Begroting
Werkelijk
Begroting
2014
2014
2015

Baten:

Begroting
Werkelijk
Begroting
2014
2014
2015

Contactblad incl. kostenverzending€ 6.500,00 € 5.032,05 € 5.230,00
Lezingenavonden
€
400,00 €
740,35 € 700,00
Abonn.,contr.bijdragen
€
200,00 €
144,50 € 170,00
Secretariaat en administratie
€
350,00 €
355,34 € 335,00
Onderhoud en inventaris
€
50,00 €
€
50,00
Verzekeringen
€
250,00 €
246,29 € 250,00
Kamer van koophandel
€
30,00 €
€
30,00
Bibliotheek
€
100,00 €
59,85 € 200,00
Foto en Dia-archief
€
500,00 €
303,87 € 250,00
Beleidsberaad
€
€
65,50 € 100,00
Gebruik faciliteit De Casteelse Poort€
325,00 €
325,00 € 325,00
Representatie
€
100,00 €
182,71 € 100,00
Marktkraam Molenmarkt
€
25,00 €
25,00 €
25,00
adsl/webprovider
€
245,00 €
245,70 € 260,00
Opleiding websitebouwen
€
€
344,85 €
Dotatie Jubileumfonds
€
400,00 €
400,00 € 400,00
Aankopen publicaties
€
500,00 €
166,60 €
Korting/provisie verkoop boeken €
€
€
20,00
Onderhoud apparatuur
€
500,00 €
€
Opslag Van Gils
€
325,00 €
326,70 € 325,00

Contributies/donaties €2014
8.100,00
Contributies 2013
€ 1.500,00
Rente
€
100,00
Boeken / publicaties € 1.250,00
Bezoekers lezingavonden
€
50,00
Afbeeldingen
€
100,00

€ 9.306,57 € 8.200,00
€
€
€
70,00
€ 1.383,09 € 500,00
€
€
€
70,00 €
-

Voordelig saldo

€

Nadelig saldo

€

€

Totaal

€ 11.100,00 € 10.759,66 € 8.770,00

Totaal

€ 11.100,00 € 10.759,66 € 8.770,00

300,00 € 1.795,35 €

Toelichting op de staat van Lasten en Baten op volgende pagina

-

-

-

€

-

Toelichting op de staat van Lasten en Baten

Lasten:
Contactblad incl. kostenverzending
5032,05
Voor 2014 waren reeds in voorgaande jaar enveloppen aangeschaft.
voor verzending Contactblad.
Lezingenavonden
Op enkele avonden waren er twee sprekers
Secretariaat en administratie
Er zijn kosten gemaakt voor inning contributie 2013
Abonn.,contr.bijdragen
€ 144,50
De vereniging heeft de volgende abonnementen
waarvan u het tijdschrift kunt inzien bij onze Bibliotheek
St. Oude Gelderse Kerken, St. Menno van Coehoorn,
Vereniging Gelre, Veluwse Geslachten en Erfgoed Gelderland
Kamer van koophandel
Aan de inschrijving bij KVK zijn er geen jaarlijkse kosten
aan verbonden.
Voor 2015 is het onbekend of er kosten voor mutaties
worden berekend.
Cursus / Opleiding website bouwen
Deze post was niet opgenomen in de begroting voor 2014.
Om onze webbeheerder de website goed telaten beheren en
te onderhouden heeft hij een 1 jarige cursus webbeheer gedaan.
Onderhoud apparatuur en Onderhoud inventaris
Er zijn voor beide posten geen uitgaven gedaan.

Baten
De contributies 2014 van betalende leden is € 8.163,00.
Veel leden betaalden meer dan de minimum contributie,
waardoor het totale bedrag aan:
contributies/donaties € 9.306,57 bedraagt
Het bestuur is hen daarvoor zeer erkentlijk.
Contributies 2013
Op de balans van 2013 is deze post opgenomen als:
nog te ontvangen contributies 2013.
Naar mijn inzicht is dit dubbel. Om deze reden is door mij
besloten om de te verwachten contributie 2013
contributie 2013 ad € 1500,- te verrekenen via de Balans.
Het meerdere ontvangen aan contributie ad € 1.500,= is verwerkt
in resultaat 2014
Boeken / publicaties
De werkelijke opbrengst uit verkoop boeken en publicaties zijn
hoger dan begroot 2014.
Er heeft geen afschrijving plaatsgevonden op de voorraden.
Voor 2015 wordt de opbrengst boeken/publicaties bewust
laag geschat
Rente
De ontvangen rente van 2014 was verwerkt in de resultaten 2013
Voor 2015 vind er gewoon rente bijschrijving plaats
Bezoekers lezingavonden
Op de Lezingenavonden is niet bijgehouden het aantal
betalende bezoekers.
De bijdrage is verwerkt in de post Boeken/ publicaties.
opgesteld per 12 februari 2015

