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Financieel Jaarverslag 2019 

  
Resultatenrekening 

 Begroting 

2019  

Realisering 

2019 

     Lasten   Baten   Lasten   Baten  

            

1 Ontvangen contributies    € 15.750     €      15.968  

2 Donaties    €   5.850     €        5.809  

3 Donaties derden        €              -    

4 Periodieke schenking        €            60  

5 Voetnoten  €   7.000     €          9.516   €           859  

6 Nieuwsbrieven  €      900     €          1.152    

7 Lezingen  €   4.000     €          3.827    

8 Excursies  €   4.500   €   4.200   €          2.076   €        1.709  

9 Bibliotheek  €      100     €               44   €              -    

10 Werkgroepen  €      650     €             253    

11 Bestuurskosten  €   1.250     €             957   €              -    

12 Algemene kosten      €          2.028    

13 Diversen   €      275     €             565   €      20.000  

14 Vrijwilligers  €      500     €             450    

15 ICT  €   4.500     €          2.512    

16 Verzendkosten  €   1.400     €          1.531    

17 Kijkend naar Culemborg (KNC)    €      450     €        1.043  

18 Hazendonkpublicatiefonds  €   1.000     €          1.000    

19 Archeologieboek      €        10.000    

20 Debiteuren         

21 Crediteuren      €        10.000   

     € 26.075   € 26.250   €        45.913   €      45.448  

 22 Saldo boekjaar  €      175     €           -465    

  TOTAAL  € 26.250   € 26.250   €        45.448   €      45.448  

 

 

TOELICHTING op de resultatenrekening 
      

1 Op 31 december bedroeg het aantal leden 912. We kregen er 68 nieuwe leden bij, 34 

zegden hun lidmaatschap op. 

2 We ontvingen van een lid € 1.000 als waardering voor onze fraaie uitgaven.  
De gemiddelde donatie van de leden blijft iets achter bij de verwachting. 

5 De extra dikke Voetnoot over het Studiecentrum had een hogere oplage. De meerkosten 

werden deels gedekt door aankoop van de auteur. De Voetnoot over Culemborgse Brug viel 

duurder uit vanwege het liggend formaat. 

Er zijn veel Voetnoten verkocht. De laatste exemplaren van de herdruk van het boekje over 
de TBC-lijn werd aan de auteurs van de uitgave verkocht. 

6 De druk- en voorbereidingskosten zijn hoger geworden en er verscheen een extra 

nieuwsbrief om de fietstocht onder de aandacht te brengen.     

7 De uitgaven voor de lezingen bleven binnen het budget. De heer B. Werz kreeg voor zijn 
lezing op 24 oktober over de berging van de Haarlem een extra bedrage. 

8 De excursies zijn kostendekkend. De historische fietstocht kostte € 172.   

10 Uit deze post wordt het uitje voor de vrijwilligers betaald. Verder o.a. kosten van de 

Werkgroep Archeologie. 
11 De begrotingspost "Bestuurskosten" is opgesplitst in "Bestuurskosten" en "Algemene 

kosten". Geeft beter inzicht in wat de besteding is.  
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12 Uit deze post zijn de aanmeldkaarten voor nieuwe leden betaald, de folder "Wat is Voet", 

briefpapier en enveloppen voor contributienota. Daarnaast de kosten van de bankrekening. 
13 De bijdrage van de Gemeente Culemborg voor het in 2021 te verschijnen boek over 

Archeologie. Deze post vindt u terug op de balans, zie regel 19. Door een misverstand is het 

bedrag twee keer betaald. Dit wordt in 2020 terugbetaald. Onder de post Crediteuren, nr. 

21, is dat vermeld. 
14 Dit jaar betaalde Voet het presentje voor de vrijwilligers die onze post, maar ook die van 

het museum rondbrengen. In 2020 nemen de Vrienden van het Weeshuismuseum dit voor 

hun rekening. 

15 Kosten Hosting van de website en de tot nu eind december gemaakte kosten van de nieuwe 
website. 

17 Er was in 2019 nog steeds veel belangstelling voor het boek "Kijkend naar Culemborg. De 

verkoop verloopt voornamelijk via boekhandel Tomey en de winkel van het 

Weeshuismuseum. 
21 Dit bedrag moet aan de gemeente worden terugbetaald, zie post nr. 13. 

22 Het boekjaar wordt afgesloten met een klein verlies.  

Voorgesteld wordt dit ten laste van het vermogen te brengen. 

 

 
 

  BALANS 1-1-2019 12-31-2019 

       

    Activa Passiva Activa Passiva 

1 ING-Spaarrekening  €      25.233     €      32.991    

2 ING-Betaalrekening  €        1.349     €           609    

3 Debiteuren  €        5.896     €              -      

4 Crediteuren    €      19.247     €      10.000 

5 Fonds "Culemborg 700 jaar"    €        3.458     €              -    

6 Hazendonkfonds    €        2.387     €        5.000  

7 Archeologieboek        €      10.000  

8 Eigen Vermogen    €        7.386     €        9.064  

            

  Saldo boekjaar    €        2.006     €          -465  

     €      32.478   €      32.478   €      33.599   €      33.599  

  

Toelichting Balans 

3 Eind van het boekjaar waren alle nota's aan Voet betaald.  

4 Eind 2019 stonden nog een aantal rekeningen open in het kader van de kosten die 

gemaakt waren voor onze bijdrage aan Culemborg 700. Eind 2020 het teveel betaalde 

door de gemeente. 

5 Dit bedrag was nog over in het gevormde fonds. Zoals vorig jaar aangegeven is dit 

opgeheven. Bedrag is verdeeld over Hazendonkfonds en het Eigen Vermogen. 

7 De gemeente draagt bij aan het boek over de Culemborgse archeologie en heeft in 2019 

de bijdrage overgemaakt. 
8 Ondanks het negatieve resultaat blijft de vermogenspositie van de vereniging gezond.   

 

Besproken met de Kascommissie op 23 januari 2019. 

 

 


