FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013
Toelichting inkomsten:
- De daling van het ledenaantal heeft zich ook in 2013 doorgezet. Dankzij een aantal inspanningen
om nieuwe leden te werven is de daling in 2013 beperkt gebleven. De inkomsten uit de jaarlijkse
contributie is dan ook nagenoeg stabiel gebleven.
- In 2013 is geen nieuw boek verschenen. De verkoop van de boeken die eerder verschenen gaat
mondjesmaat.
- De excursie naar de Harlingen was zeer matig bezet met 21 deelnemers. Bij de gemaakte
begroting was uitgegaan van iets meer deelnemers, waardoor er ongeveer € 180,= moest
worden bijgelegd.
- Bijdrage portokosten: dit is het totaalbedrag aan vrijwillige bijdragen voor de verzendkosten van
Steevast voor de leden buiten de stad. Dit bedrag is iets lager in vergelijking met het vorig jaar,
maar het aantal leden buiten Enkhuizen is door afzeggingen ook gedaald.
- Rente: het genoemde bedrag aan rente is in 2013 ontvangen. Het rentepercentage is stabiel,
maar laag.
- Inkomsten Stadsgevangenis: in vergelijking met het vorig jaar is het aantal betalende bezoekers
gedaald. Het gaat dan om ongeveer 300 bezoekers, zo’n 10% van het totaal. Dit is een niet
ongebruikelijke schommeling.
- In 2013 heeft de vereniging een legaat uit de erfenis van een overleden lid ontvangen. In haar
testament had dit lid bepaald dat de vereniging Oud Enkhuizen een bedrag van 5.000,= moest
krijgen. Omdat onze vereniging een ANBI-instelling is hoeven we hierover geen erfbelasting te
betalen.
Toelichting uitgaven:
- Drukwerk: deze post is voor 2013 relatief hoog in vergelijking met voorgaande jaren. De extra
kosten zijn in 2013 gemaakt voor een nieuwe “flyer” met reclame voor onze vereniging, met
name bedoeld voor het werven van nieuwe leden.
- Representatie: in deze post is ook het jaarlijks uitje voor onze vrijwilligers opgenomen.
- Stadswandelingen/Lezingen: Het bestuur heeft in 2012 gemeend de stadsgidsen de mogelijkheid
te geven om afdrukken van historische foto’s aan te schaffen t.b.v. hun wandelingen. In 2013 is
deze mogelijkheid verlengd.
- Jaarboek Steevast: in 2013 was ons jaarboek voor het eerst gedrukt in “full colour”. De
ontwikkelingen in de drukkerij-wereld zijn zodanig dat dit voor relatief weinig extra kosten
mogelijk is.
- Exploitatie Stadsgevangenis: de verlichting in de Stadsgevangenis deed inmiddels zeker 25 jaar
dienst (de exacte ouderdom was niet te achterhalen). Passende gloeilampen waren amper meer
te krijgen en hier en daar begon de oude installatie onveilig te worden. Na overleg met de
gemeente Enkhuizen is besloten de verlichting te vervangen door energiezuinige ledverlichting.
De gemeente heeft bij de aanschaf meebetaald. Conform de afspraken heeft de vereniging de
helft van de aanschafwaarde (exclusief BTW) betaald.
- Verstrekte subsidies: naast de jaarlijkse subsidie aan de Stichting Open Monumentendag heeft
de vereniging een subsidie verstrekt om een dendrochronologisch onderzoek te bekostigen. En
heeft het bestuur een subsidie verleend om de Bronstijdspeelplaats in de Kadijken mede
mogelijk te maken.
- Begin 2013 werden wij op het spoor gezet van een voor Enkhuizen belangrijk schilderij. Het gaat
om een portret uit 1641 van Claes Fredericksz Blaeuhulck door Christiaen Coevershof. In Steevast
2013 is hierover een artikel verschenen van de hand van John R. Brozius en Anton Groot. Het
schilderij werd te koop aangeboden op een veiling in Wenen. Het schilderij werd daar niet
verkocht. Onze vereniging heeft het schilderij uiteindelijk gekocht van een kunsthandel in
Brugge. De plannen rond dit schilderij zullen wij in 2014 verder ontwikkelen.
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VERENIGING OUD ENKHUIZEN
FINANCIEEL VERSLAG 2013
Balans per 31 december 2013
Spaarrekeningen
Betaalrekening
Kas

230.427,37 Vermogen
5.957,12 Bestemmingsreserve
50,00
236.434,49

212.411,37
24.023,12
236.434,49

Toelichting op de balans
Saldi liquide middelen per 1 januari 2013
Ontvangsten 2013
Uitgaven 2013
Saldi liquide middelen per 31 december 2013
waarvan gereserveerd:
Subsidiereserve
Gevelstenenfonds
Vermogen

239.130,01
36.357,24
275.487,25
39.052,76
236.434,49
21.916,19
2.106,93
212.411,37

Begroting voor het jaar 2014
Ontvangsten:
Contributies
Verkoop boeken
Bijdrage portokosten
Rente
Stadsgevangenis

20.000,00
750,00
1.500,00
3.500,00
2.500,00

Uitgaven:
Verzekeringspremies
Drukwerk
Bibliotheek/archief
Representatie
Kosten betalingsverkeer
Vergaderkosten
Porto/administratiekosten/secretariaat
Lidmaatschappen
Stadswandelingen/winterlezingen
Jaarboek Steevast
Expositie Stadsgevangenis
Kosten excursie
Onderhoud/Inventaris verenigingsgebouw
Toevoeging subsidiereserve
Kosten uitgaven (boeken)
Cursussen

28.250,00
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300,00
2.000,00
1.400,00
1.500,00
300,00
750,00
1.500,00
300,00
1.000,00
9.500,00
1.500,00
6.200,00
2.000,00
28.250,00

Staat van ontvangsten en uitgaven 2013
Contributies
Verkoop boeken
Excursie Harlingen
Bijdrage portokosten
Rente
Stadsgevangenis
Giften
Legaat
Subsidies

Totaal inkomsten

22.013,99
447,30
830,50
1.510,10
4.034,53
2.468,82
52,00
5.000,00
-

Verzekeringspremies
Drukwerk
Aanschaf bibliotheek/archief
Representatie
Kosten betalingsverkeer
Vergaderkosten
Porto/Adm.kosten/Secr.
website hosting
porto/secretariaat
Lidmaatschappen
Stadswandelingen
Jaarboek Steevast
drukkosten e.d.
porto/bezorgen
Stadsgevangenis
vrijwilligerskosten
nieuwe verlichting
huur gemeente
expositie
diversen
Excursie Harlingen
Verenigingsgebouw
huur Paulus Potterstr 1
diversen
Subsidies
Subsidie Dendro-onderz.
Bronstijdspeelplek
Open Monumentendag
Kosten uitgaven
Cursussen
Bleauhulck

287,46
3.021,30
157,01
1.364,80
210,29
425,70
1.280,64
272,26
1.008,38
280,95
1.348,22
9.702,19
8.427,00
1.275,19
4.178,50
906,50
2.971,60
45,47
136,07
118,86
1.009,78
4.479,32
3.600,00
879,32
2.306,60
556,60
1.500,00
250,00

36.357,24 Totaal uitgaven
Exploitatieresultaat 2013
Onttrokken aan subsidiereserve (**)
Reservering gevelstenenfonds
Exploitatieresultaat 2013 na reservering
36.357,24

9.000,00

39.052,76
2.695,52 -/306,60
75,00
2.463,92 -/36.357,24

** Er was een bedrag van € 2.000 op de begroting gereserveerd voor subsidies. In 2013 is het bedrag
aan verleende subsidies € 2.306,60. Een bedrag van € 306,60 is derhalve onttrokken aan de subsidiereserve.
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