FINANCIEEL JAARVERSLAG 2014
Toelichting inkomsten:
-

-

-

-

-

-

Ook in 2014 is er sprake geweest van een daling van het aantal leden. Dankzij een
aantal inspanningen om nieuwe leden te werven is de daling ook in 2014 beperkt
gebleven. De inkomsten uit contributies is als gevolg van deze daling met zo’n 6%
gedaald.
In 2014 is geen nieuw boek verschenen. De verkoop van de boeken die eerder
verschenen gaat mondjesmaat.
De excursie naar Amsterdam was matig bezet met 25 deelnemers. Bij de gemaakte
begroting was uitgegaan van iets meer deelnemers, maar doordat het
ochtendprogramma in eigen beheer kon worden uitgevoerd konden de kosten
beperkt blijven. Al met al waren inkomsten en uitgaven nagenoeg in evenwicht.
Bijdrage portokosten: dit is het totaalbedrag aan vrijwillige bijdragen voor de
verzendkosten van Steevast voor de leden buiten de stad. Dit bedrag is vrijwel gelijk
gebleven aan het bedrag van vorig jaar.
Rente: het genoemde bedrag aan rente is in 2014 ontvangen. Bij de bank is ons
spaartegoed naar een andere spaarvorm omgezet, maar de rentepercentages zijn
over de gehele linie nog verder gedaald. De rente-inkomsten zijn dus ook gedaald.
Inkomsten Stadsgevangenis: in vergelijking met het vorig jaar is het aantal betalende
bezoekers gestegen met ruwweg 30%. We mogen spreken van een goed jaar voor de
Stadsgevangenis.
De openstelling van de Stadsgevangenis is alleen maar mogelijk dankzij een groep
vrijwilligers die als suppoost tijdens de openingsuren aanwezig wil zijn. Het bestuur is
deze vrijwilligers zeer erkentelijk. De vrijwilligers krijgen een bescheiden
vrijwilligersvergoeding. Een aantal vrijwilligers heeft besloten deze vergoeding terug
te geven aan de vereniging. Deze bedragen zijn in de boekhouding opgenomen als
giften. Het bestuur stelt deze geste van deze vrijwilligers zeer op prijs.

Toelichting uitgaven:
-

-

Representatie: het totaalbedrag is relatief hoog in 2014. Oorzaak hiervan is dat het
bestuur heeft besloten de vrijwilligers zowel in het voorjaar als in het najaar een uitje
als dank voor hun inzet aan te bieden. In het voorjaar zijn we naar kasteel Radboud in
Medemblik geweest en in het najaar zijn we met de ‘Bep Glasius’ naar het Westfries
Museum in Hoorn geweest. Ook hebben we op passende wijze aandacht besteed aan
het plotselinge overlijden van Jan Heideman Hij was erelid van onze vereniging.
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 2014 is deze mogelijkheid verlengd.
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-

-

-

Jaarboek Steevast: in 2013 was ons jaarboek voor het eerst gedrukt in “full colour”.
Zonder noemenswaardige extra kosten was dat ook in 2014 mogelijk.
Exploitatie Stadsgevangenis: In 2013 is de verlichting vernieuwd en in 2014 zijn nog
wat extra spotjes aangeschaft zodat de verlichting nu echt optimaal is.
Verstrekte subsidies: naast de jaarlijkse subsidie aan de Stichting Open
Monumentendag heeft het bestuur een subsidie verstrekt voor de restauratie van
een historische tegel. Deze tegel is onderdeel van een tegelplateau dat afkomstig is
uit de oude papierfabriek van Van der Spruyt en aangebracht zal worden (is) in de
nieuwbouw aan de Paktuinen (waar vroeger de papierfabriek heeft gestaan).
In 2014 is voor het eerst een cursus over de historie van Enkhuizen gegeven aan
leden. De deelname was nog niet groot, maar het enthousiasme des te groter. Ook
komende jaren zullen we proberen hiermee door te gaan.
Vorig jaar heeft het bestuur het Blaeuhulck-fonds opgericht. Dit naar aanleiding van
de aankoop van een schilderij van Claes Fredericksz Blaeuhulck, gemaakt door
Christaen Coevershof. Er is weinig nieuws te melden over dit fonds. Door diverse
oorzaken is dit geen prioriteit geweest in 2014.
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VERENIGING OUD ENKHUIZEN
FINANCIEEL VERSLAG 2014
Balans per 31 december 2014
Spaarrekeningen
Betaalrekening
Kas

239.140,43
707,21
50,00

Vermogen
Bestemmingsreserve

239.897,64

214.182,62
25.715,02
239.897,64

Toelichting op de balans
Saldi liquide middelen per 1 januari 2014
Ontvangsten 2014

236.434,49
30.436,30

Uitgaven 2014

266.870,79
26.973,15

Saldi liquide middelen per 31 december 2014
waarvan gereserveerd:
Subsidiereserve
Gevelstenenfonds

239.897,64

Vermogen

214.182,62

23.533,09
2.181,93

Begroting voor het jaar 2015
Ontvangsten:
Contributies
Verkoop boeken
Bijdrage portokosten
Rente
Stadsgevangenis
Bijdr. Deeln. Cursussen

Uitgaven:
21.000,00
750,00
1.500,00
2.750,00
3.000,00
100,00

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

29.100,00
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300,00
2.000,00
500,00
2.000,00
300,00
750,00
1.250,00
300,00
1.500,00
10.000,00
1.500,00
6.500,00
2.000,00
200,00
29.100,00

Staat van ontvangsten en uitgaven 2014
Contributies
20.757,24
Verkoop boeken
622,10
Excursie Amsterdam
1.237,50
Bijdrage portokosten
1.549,20
Rente
2.713,06
Stadsgevangenis
3.245,20
Giften
227,00
Bijdrage deeln. cursussen
85,00
Subsidies
-

Verzekeringspremies
293,51
Drukwerk
1.630,26
Aanschaf bibliotheek/archief
412,56
Representatie
2.701,27
Kosten betalingsverkeer
236,77
Vergaderkosten
711,75
Porto/administratiekosten/secretariaat
1.187,07
website hosting
272,69
porto/secretariaat
914,38
Lidmaatschappen
288,45
Stadswandelingen
1.587,21
Jaarboek Steevast
10.041,59
drukkosten e.d.
8.928,92
porto/bezorgen
1.112,67
Stadsgevangenis
1.325,77
vrijwilligerskosten
864,00
nieuwe verlichting
359,80
huur gemeente
45,47
diversen
56,50
Excursie Amsterdam
1.201,59
Verenigingsgebouw
4.922,25
huur Paulus Potterstr 1
3.684,00
diversen
1.238,25
Subsidies
383,10
Open Monumentendag
250,00
Restauratie tegel
133,10
Paktuinen
Kosten uitgaven
Cursussen
50,00
Blaeuhulck
-

Totaal inkomsten

Totaal uitgaven
Exploitatieresultaat 2014
toegev. aan subsid.res.(**)
reservering gevelst.fonds
expl.result. 2014 na reserv.

30.436,30

30.436,30
**

26.973,15
3.463,15
1.616,90
75,00
1.771,25

30.436,30

Er was een bedrag van € 2.000 op de begroting gereserveerd voor subsidies.
In 2914 is het bedrag aan verleende subsidies € 383,10. Een bedrag van € 1.616,90 is
derhalve toegevoegd aan de subsidiereserve.
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