FINANCIEEL JAARVERSLAG 2018
TOELICHTING
Inkomsten:
1. In 2018 is een nieuw boek verschenen: ‘Een huwelijk aan diggelen’, geschreven door Dieuwertje Duijn
(et al.), in samenwerking met LM Publishers. Er zijn nog relatief weinig van deze boeken verkocht. Er
geldt nog steeds een speciale prijs. Tijdens het inpakken van ons archief voor de verhuizing zijn er
boeken overtollige gebleken. Deze boeken hebben we verkocht tijdens een speciale verkoopochtend in
oktober.
2. Er is in 2018 geen excursie geweest.
3. Bijdrage portokosten: dit is het totaalbedrag aan vrijwillige bijdragen voor de verzendkosten van
Steevast voor de leden buiten de stad.
4. Rente: het genoemde bedrag aan rente is in 2018 ontvangen. De rentepercentages daalden ook in
2018. En dat is te zien aan de inkomsten uit rente. In het verleden konden we met de inkomsten uit
rente het drukken van Steevast bijna bekostigen!
5. Inkomsten Stadsgevangenis: in vergelijking met het vorig jaar is het aantal betalende bezoekers iets
gedaald. Dit jaar hebben we ook een relatief klein aantal groepen als bezoekers buiten het normale
openingsseizoen gehad.

Uitgaven:
1. De uitgaven voor drukwerk zijn een stuk lager dan vorig jaar. We hebben dit jaar, in afwachting van
onze verhuizing, geen nieuwe enveloppen e.d. besteld. In 2019 zal een nieuwe voorraad worden
besteld.
2. Begin 2018 hebben wij alle vrijwilligers verrast met een klein boekje met persoonlijke verhalen over
winkels in de Westerstraat. Tijdens een borrel bij Van Bleiswijk werd het boekje aan alle vrijwilligers
uitgedeeld. Voor een tweetal vrijwilligers met een lange staat van dienst hebben wij bij hun overlijden
een advertentie geplaatst.
3. In 2018 is een nieuwe printer aangeschaft. In april zijn er extra kosten gemaakt voor het verzenden van
een extra brief naar alle leden. In deze brief werd de verhuizing aangekondigd als extra agendapunt
voor de jaarvergadering.
4. De uitgaven in 2018 zijn lager dan in 2017. De gidsen hebben minder gebruik gemaakt van de
mogelijkheid foto’s te bestellen uit ons archief.
5. Ons jaarboek Steevast was in 2018 weer van ‘normale dikte’. De kosten zijn in 2018 nagenoeg
vergelijkbaar met die in 2017.
6. 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.
Deze 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. Er is nog steeds behoefte aan
nieuwe suppoosten! Dat de kosten in 2018 hoger zijn dan in 2017 heeft te maken met het inrichten van
een tentoonstelling met reproducties van de oude kaarten van De Wit.
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7. Er is in 2018 geen excursie georganiseerd. Het vertonen van de film Redbad in de Drommedaris moest
te elfder ure worden afgeblazen.
8. De kosten zijn hier in 2018 behoorlijk gestegen t.o.v. 2017. Dat heeft o.a. te maken met dubbele huur:
de huur voor de Waag ging al in terwijl we nog zaten in ons oude clubhuis aan de Westerstraat. Hoe
deze kosten in de toekomst zullen zijn is met name door de verwarmingskomsten nog zeer onduidelijk.
9. Hier staan de kosten van de bijeenkomsten met de leden. In 2018 hebben we de Algemene
Ledenvergadering en de Najaarsledenbijeenkomst gehouden in de Zuiderkerk. Het bestuur vindt dit
een prettige plek en ook passend bij een historische vereniging als de onze. Dat de kosten hoger zijn
dan vorig jaar heeft te maken met de kosten die wij hebben gemaakt voor de film Redbad, ook al ging
dat uiteindelijk niet door (zie ook de toelichting bij 7 – Excursie).
10. Verstrekte subsidies: de jaarlijkse subsidie aan de Stichting Open Monumentendag bedraagt € 250,=.
Daarnaast hebben we de Stichting De Ontdeckingen gesubsidieerd voor een bedrag van € 1000,=. Het
totale bedrag is lager dan in de begroting opgenomen. Het verschil is toegevoegd aan de
subsidiereserve.
11. De vereniging is eind 2018 verhuisd van de Westerstraat naar De Waag aan de Kaasmarkt. Een mooie
plek waar wij als vereniging goed mee uit de voeten kunnen. De verhuizing van onze spullen en de
inrichting van de Waag heeft extra kosten met zich meegebracht. De aangebrachte infrarood
verwarming in de Waag zal in 2019 in de jaarrekening opgenomen worden. De verrekening daarvan is
in januari 2019 gebeurd.
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FINANCIEEL VERSLAG

Balans per 31 december 2018
Spaarrekeningen
Betaalrekening
Kas

226.784,54 Vermogen
1.250,29 Bestemmingsreserve
50,00

199.218,06
28.866,77

228.084,83

228.084,83

Saldi liquide middelen per 1 januari 2018
Ontvangsten 2018

242.785,95
30.118,59

Uitgaven 2018

272.904,54
44.819,71

Toelichting op de balans

Saldi liquide middelen per 31 december 2018
waarvan gereserveerd:
Subsidiereserve
Gevelstenenfonds
Blaeuhulckfonds

228.084,83

Vermogen

199.218,06

24.384,84
2.481,93
2.000,00

Begroting voor het jaar 2019
Ontvangsten:
Contributies
Verkoop boeken
Bijdrage portokosten
Rente
Stadsgevangenis
Bijdrage deeln. cursussen
Giften

Uitgaven:
24.000,00
1.500,00
1.500,00
200,00
3.000,00
0,00
250,00

Verzekeringspremies
Drukwerk
Bibliotheek/archief
Representatie
Kosten betalingsverkeer
Vergaderkosten
Porto/administratiek./secret.
Lidmaatschappen
Stadswandelingen/winterlezingen
Jaarboek Steevast
Expositie Stadsgevangenis
Ledenaktiviteiten
Verenigingsgebouw
Toevoeging subsidiereserve/fondsen
Kosten uitgaven (boeken)
Nieuwe huisvesting
Kosten Jubileum
Cursussen

30.450,00
Het tekort wordt onttrokken aan het vermogen.
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300,00
2.500,00
500,00
1.500,00
400,00
250,00
1.500,00
350,00
2.000,00
10.000,00
1.000,00
1.250,00
8.000,00
4.000,00
5.000,00
17.000,00
10.000,00
0,00
65.550,00

Uitgaven
Verzekeringspremies
Drukwerk
Aanschaf bibliotheek/archief
Representatie
t.b.v. vrijwilligers
overig
Kosten betalingsverkeer
Vergaderkosten
Porto/admin.k./secr.
website hosting
porto/secretariaat
Lidmaatschappen
Stadswandelingen
Jaarboek Steevast
drukkosten e.d.
porto/bezorgen
Stadsgevangenis
vrijwilligerskosten
huur gemeente
tentoonstelling/diversen
Excursie (*)
Verenigingsgebouw
huur Paulus Potterstr 1
energie Westerstr 158
huur De Waag
diversen
Ledenaktiviteiten
Subsidies
Open Monumentendag
Piet de Vriesprijs
St. De Ontdeckingen
Archief De Wit-Duker
Westerkerk (herstel hek)
Piet de Vriesprijs
Kosten uitgaven (boeken)
Cursussen
Verhuizing naar De Waag

2017

2018
293,51
1.840,77
165,04
776,19

383,60
392,59

293,51
659,45
983,51
1.641,71

2

984,37
657,34
403,70
0,00
759,07

199,51
559,56

401,25
0,00
3.351,21
123,55
3.227,66

349,50
1.540,58
9.563,07
8.477,26
1.085,81

3

354,50
1.170,44
9.549,08

4

1.470,42

6

0,00
7.915,29

7

1.415,50
1.250,00

9

5

8.571,03
978,05
886,37

825,00
45,47
15,90

816,00
45,47
608,95
952,06
6.029,44

3.744,00
1.106,00

8

2.808,00
900,00
3.000,00
1.207,29

1.179,44
1.016,25
2.250,00
250,00

10

250,00
1.000,00

1.000,00
1.000,00
0,00
517,27

5.300,00
9.063,84

Totaal uitgaven

27.342,82

44.819,71

Exploitatieresultaat
toegevoegd aan subs.res.
reserv. Blauhulckfonds
reserv. gevelst.fonds
expl.result. na reserv.

1.689,47

-14.701,12

Totaal uitgaven

1

-250,00

750,00
2.000,00
75,00
-17.526,12

75,00
1.864,47
29.032,29
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11

(**)

30.118,59

