
Vereniging Vrienden van het Museum Elisabeth Weeshuis 

 

 

Eindafrekening 2016 en begroting 2017 
   

       Omschrijving   Resultaat Begroting Resultaat Begroting 

      2015 2016 2016 2017 

Lasten: 

  

        

Ondersteuning museum 

 

6.500 6.000 6.000 6.000 

Ledenwerving 

 

- 150 - 150 

Drukkerij/Nieuwsbrief 

 

359 350 343 350 

Kantoorbenodigdheden 

 

22 50 - 50 

Portokosten 

 

145 200 63 100 

Bestuurskosten 

 

370 450 185 350 

Representatie 

 

207 300 388 415 

Contributies 

 

50 50 50 50 

Bankkosten 

 

159 150 149 150 

Overige kosten 

 

- 100 45 100 

  

 

saldo lasten 7.812 7.800 7.223 7.715 

  

  

        

Baten: 

  

        

Bijdragen en donaties 

 

8.590 7.750 8.230 9.000 

Rente 

  

59 50 33 15 

Overige inkomsten 

 

267 - 853 500 

  

 

saldo baten 8.916 7.800 9.116 9.515 

Resultaat     1.104 0 1.893 1.800 

 

Lasten 

Voor de financiële ondersteuning van het museum wordt jaarlijks structureel een 

bijdrage van € 6.000 geraamd. Op aanvraag van het museumbestuur is in 2016 dit 

bedrag beschikbaar gesteld. Het geld is door het museum besteed aan het 

aanleggen van internet in alle museumzalen (€ 2.375), aan de aanschaf van 

dataloggers ter vervanging van de oude thermohygrografen (€ 1.593) en voorts 

aan PR en communicatie rond de tentoonstelling ‘Gispen 100 jaar’ (€ 2.032). 

 

Baten 

De jaarlijkse bijdragen en donaties zijn in 2016 uitgekomen op een totaal bedrag 

van € 8.230. De verantwoorde rente van € 33 is een vergoeding voor de financiële 

middelen, die op twee verschillende spaarrekeningen zijn weggezet. De overige 

opbrengst van € 853 betreft het batig saldo van de boerenkoolmaaltijd (€ 289), 

van de wijnproeverij (€ 7) en van de wijnactie ‘Elisabeth en Anthonis’ (€ 222), 

alsmede een bedrag aan giften ad € 335 dat aan het Museum zal worden gegeven 

voor de aanschaf van het schilderij ‘Aanbidding van de herders’ van P. Moreelse. 

Wij zijn de gevers zeer erkentelijk! 



Uitkomst 

Met verwijzing naar de inkomsten en uitgaven, verantwoord in het financieel 

overzicht, sluit de eindafrekening 2016 met een voordelig saldo af van € 1.893. 

Het bestuur stelt voor dit saldo toe te voegen aan de algemene reserve, welke 

ultimo 2016 dan € 10.263 is. 

 

Begroting 2017 

In de begroting van 2017 is overeenkomstig het bestaand beleid een raming van 

€ 6.000 opgenomen voor een jaarlijkse financiële ondersteuning van het museum. 

Dit bedrag wordt op aanvraag van het museumbestuur beschikbaar gesteld en is 

bestemd voor incidentele uitgaven in de exploitatie van het museum. 

 

Balanspositie 
     

       Balanspositie 2012 2013 2014 2015 2016 

              

Activa: 

 

          

Liquide middelen 29.028 10.405 13.597 8.920 10.628 

Te ontvangen rente 628 251 149 24 - 

Te ontvangen bedragen - - - - 410 

  

 
29.656 10.656 13.746 8.944 11.038 

Passiva: 

 

          

Algemene reserve 1/1 26.960 29.656 10.391 7.290 8.370 

Bijdrage uit de reserve - -20.000 - - - 

Resultaat boekjaar 2.696 735 -3.101 1.104 1.893 

Crediteuren - - 6.000 - 210 

Vooruitontvangen - 265 456 550 565 

    29.656 10.656 13.746 8.920 11.038 

 

Aan het eind van 2016 zal de algemene reserve € 10.263 bedragen (€ 8.370 plus 

 € 1.893). De grootte van de reserve voldoet aan de gestelde limiet, die in het 

kader van het algemeen financieel beleid, als richtlijn wordt aangehouden. 

Volgens de oorspronkelijke richtlijn bedroeg de minimaal aan te houden 

financiële reserve (buffer) € 15.000. Deze richtlijn is in de jaarvergadering van 

april 2013 herzien en vastgesteld op een minimum bedrag van € 5.000. 

 

 

Culemborg, januari 2017. 

   

 

 

 

  


