
 
 
 
 
 

Financieel verslag 2017  1 
 

Financieel verslag 2017 

 Eindafrekening 2017 en begroting 2018    

       

Omschrijving   Resultaat Begroting Resultaat Begroting 

      2016 2017 2017 2018 

Lasten:           

Ondersteuning museum  6.000 6.000 8.940 12.000 

Ledenwerving  - 150 167 250 

Drukkerij/Nieuwsbrief  343 350 114 250 

Kantoorbenodigdheden  - 50 15 50 

Portokosten  63 100 78 100 

Bestuurskosten  185 350 - 250 

Representatie  388 415 39 215 

Contributies  50 50 50 50 

Bankkosten  149 150 153 175 

Overige kosten (2017: drukwerk) 45 100 430 1.000 

   saldo lasten 7.223 7.715 9.986 14.340 

            

Baten:           

Bijdragen en donaties  8.230 9.000 12.983 15.000 

Rente   33 15 15 15 

Overige inkomsten  518 500 335 500 

   saldo baten 8.781 9.515 13.333 15.515 

Resultaat     1.558 1.800 3.347 1.175 

       

       

Balanspositie      

       

Balanspositie 2013 2014 2015 2016 2017 

              

Activa:            

Liquide middelen 10.405 13.597 8.920 10.628 14.393 

Te ontvangen rente 251 149 - - - 

Te ontvangen bedragen - - - 410 307 

   10.656 13.746 8.920 11.038 14.700 

Passiva:            

Algemene reserve 1/1 29.656 10.391 7.290 8.370 9.928 

Bijdrage uit de reserve -20.000 - - - - 

Resultaat boekjaar 735 -3.101 1.080 1.558 3.347 

Nog te betalen - 6.000 - 545 1.400 

Vooruitontvangen 265 456 550 565 25 

    10.656 13.746 8.920 11.038 14.700 
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Lasten  

Voor de financiële ondersteuning van het museum wordt jaarlijks structureel een bijdrage van € 

6.000 geraamd. Op aanvraag van het museumbestuur is in 2017 dit bedrag beschikbaar gesteld. Het 

geld is door het museum besteed aan de tentoonstellingen ‘Wat blijft is herinnering’ (over de wijk 

Achter de Poort) en ‘Het geheim van de tafel’ (met als middelpunt de gerestaureerde Memorietafel). 

Daarnaast is een bedrag van € 490 verstrekt (plus aan de Vrienden toegekomen giften ad € 510, 

totaal € 1.000) ten behoeve van de aanschaf van het schilderij ‘Aanbidding van de herders’ van P. 

Moreelse, een bedrag van € 2.000 voor het realiseren van een museumplattegrond in 3d (bedoeld 

voor museumbezoekers) en een bedrag van € 450 voor het organiseren van de tentoonstelling van 

de kerkgewaden uit Hoogstraten.  

  

Baten  

De jaarlijkse bijdragen en donaties zijn in 2017 uitgekomen op een totaalbedrag van € 12.983. De 

verantwoorde rente van € 15 is een vergoeding voor de financiële middelen op een aparte 

spaarrekening. De overige opbrengst van € 335 betreft het batig saldo van de langlopende wijnactie 

‘Elisabeth en Anthonis’.  

  

Uitkomst  

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

eindafrekening 2017 af met een voordelig saldo van € 3.347. Het bestuur stelt voor dit saldo toe te 

voegen aan de algemene reserve, welke ultimo 2017 dan € 13.275 zal bedragen.  

  

Begroting 2018  

In de begroting van 2018 is € 12.000 opgenomen voor financiële ondersteuning van het museum. Dit 

bedrag is bestemd voor een tweetal exposities nl. “Mijn stad mijn schat” en “Oud Papier”. Daarnaast 

zijn er nog aanvragen van het museum voor 2018 ad € 6.000.  

  

Reserve  

Aan het eind van 2017 zal de algemene reserve € 13.275 bedragen. 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 minimumbedrag van € 5.000.  

Culemborg, februari 2018    


