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Financieel Jaarverslag 2020 

Het was financieel een bijzonder jaar voor Voet: door de coronapandemie zijn een aantal 

activiteiten vervallen of werden opgeschort. In de tweede helft van het jaar was er 

Koerbagh-project. Behalve de opening werden de lezingen vervangen door video's van de 

sprekers op internet.  

Exploitatie  Begroting 2020  Realisering 2020 

  lasten baten lasten baten 

    € € € € 

1 Ontvangen contributies      16.625         15.978  

2 Donaties        6.000           5.983 

3 Donaties derden                        -    

4 Periodieke schenking           150              340  

5 Voetnoten           8.600          2.667            437  

6 Nieuwsbrieven              900             550    

7 Lezingen           4.000             770    

8 Excursies           4.500       4.200             15                  -    

9 Bibliotheek                50               30                   -    

10 Werkgroepen              350                 2    

11 Bestuurskosten              750             537                   -    

12 Organisatiekosten           1.250          1.030    

13 Diversen               250                       -    

14 Vrijwilligersattentie                 -               563    

15 ICT           4.000             263        1.739  

16 Verzendkosten           1.400             855   

17 Kijkend naar Culemborg boek)                 -            150              180  

18 Hazendonkpublicatiefonds           1.000          1.000    

19 Archeologieboek         

20 Koerbagh, niet begroot           3.500       3.000        9.216         3.000  

            30.550     30.125      17.497       27.656  

21 Saldo boekjaar             -425        10.158    

  TOTAAL         30.125     30.125      27.656       27.656  

 

 

Toelichting 

1 De contributie bleef achter. Het ledental was lager dan waar in de begroting rekening 

mee was gehouden: 892 i.p.v. 950. 
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2 De leden waren gul: minder leden en vrijwel het begrote bedrag. 

4 Het aantal leden dat de vereniging langdurig wil steunen door middel van een 

"periodieke schenking" nam toe. 

5 Er verschenen twee Voetnoten, waarvan de tweede ten laste kwam van het 

Koerbaghproject. Zie toelichting bij regel 20. 

8 Wel voorbereidingskosten, geen excursies. 

14 Door een misverstand met de Vrienden van het Weeshuismuseum betaalden wij 

evenals vorig jaar dit jaar de presentjes voor de inzet van de vrijwilligers. 

Gebruikelijk was dat we om beurten betaalden. Er zijn nieuwe afspraken gemaakt. 

15 Door vertraging vond de oplevering van de nieuwe websites niet in het 

begrotingsjaar plaats. Wel ontvingen we een deel van de subsidie van het 

Cultuurfonds Culemborg.  

Op de balans zijn overlopende posten opgenomen van de verwachte betalingen 

hiervoor in 2021. 

20 Het Koerbaghproject stond ten onrechte niet op de begroting. Wij voerden de 

projectadministratie voor dit project. Er was vanuit Voet een bedrag toegezegd van € 

3.500. Dit bedrag komt overeen met kosten van een Voetnoot en drie lezingen. Door 

de subsidienten wordt een deel van de kosten hiervan vergoed. 

De Provincie Gelderland subsidieerde ons direct, de overige subsidies lopen over de 

rekening van Het Spinozahuis.  

Wij hebben nog een bedrag van de Vereniging Het Spinozahuis tegoed. Dit is 

opgenomen op de balans onder "Overlopende posten".  

21 Een mooi resultaat, maar op de balans zie je bij "Overlopende posten" dat we ca 

€ 3.350 meer moeten betalen dan we nog ontvangen. 

  

BALANS 1-jan-2020 31-dec-20 

       

    activa passiva activa passiva 

  € € € € 

1 ING-Spaarrekening      32.991       33.291   

2 ING-Betaalrekening           609           435    

3 Overlopende posten         3.827    7.172 

4 Culemborg700jaarfonds       

5 Hazendonkpublicatiefonds       5.000       6.000 

6 Archeologieboek     10.000      

7 Eigen vermogen       9.064     15.952 

8 Saldo boekjaar         -465        8.428  

          33.599    33.599     37.552    37.552  

 

Toelichting: 

3 We hebben nog geld tegoed van Vereniging Het Spinozahuis, het Cultuurfonds 

Culemborg en de Stichting Culemborg Zoals Het Was.  

Wij moeten de websites afrekenen met Studio Bassa. 

4 Begin 2020 moesten nog een aantal posten verrekend worden. Dit project is nu 

afgesloten. 

 

Het financieel verslag is vastgesteld in de vergadering van het bestuur op 24 maart 2021 

en goedgekeurd in de vergadering van de A.L.V. d.d. ………. 


