januari 2014

Financieel overzicht, kalenderjaar 2013
Genootschap Belle van Zuylen
Inkomsten:

Begroot:

Contributie:
Jaarvergadering (april):
Themadag (oktober):
Verkoop, boeken en cd’s:
Cahiers:

3000.600.600.700.150.----------------

Totaal:

Uitgaven:
Jaarvergadering (april):
Themadag (oktober):
Aankoop, boeken:
Cahiers:
Kantoor :
(inclusief onderhoud website)
Diversen:

Totaal:

5050.-

Begroot:
1500.600.1000.1300.400.250.----------------5050.-

Feitelijk:
3550.567.552.785,45
253,25
---------------5707,70

Feitelijk:
1479,16
1207,98
1427,30
860,44
226,19
753,02
---------------5954,09

De feitelijke uigaven waren € 246,39 hoger dan de feitelijke inkomsten.
Opmerkingen:
1- De contributiebetaling was beter dan begroot. Wellicht hebben de pogingen
van de secretaris en penningmeester om leden die al geruime tijd in het krijt
stonden, extra nadrukkelijk te benaderen hier enigszins aan bijgedragen. Ook
het apart verzenden van oproepen om contributie te betalen, werpt vruchten
af.

2- Gedurende het afgelopen jaar is een flinke voorraad boeken en tijdschriften
ingeslagen. Veel exemplaren daarvan zijn reeds aan leden en andere
belangstellenden verkocht, maar nog niet alle (hetgeen ook niet verwacht
werd).
3- De kosten van de feestelijke presentatie van de vertaling van Le Noble,
alsmede het drukken van 1000 nieuwe folders voor het Genootschap hebben
aan de hogere uitgaven in de categorie ‘Diversen’ bijgedragen.
4- De hoge uitgaven voor de herfstbijeenkomst (Themadag) hebben vooral
betrekking op de kosten van de zaalhuur en rondleiding (ruim € 639.-) en de
lunch (€ 360.-)
5- De cateringkosten voor de presentatie van een nieuw nummer van de Cahiers
(in december 2012, maar betaald in 2013) waren lager dan begroot.
Op 1 januari 2013 stond € 4275,58 op de ING betaalrekening van het
Genootschap.
Op 31 december 2013 stond € 4018,74 op de ING betaalrekening van het
Genootschap (een vermindering van € 256,84).
Op 1 januari 2013 bezat het Genootschap € 51,50 aan contant geld.
Op 31 december 2013 bezat het Genootschap € 61,95 aan contant geld (een
toename van € 10,45).
Op de ING spaarrekening van het Genootschap stond op 1 januari 2013 € 247,15.
Er is € 4,14 aan rente bijgeschreven en zodoende was het bedrag op 31 december
2013 € 251,29.
Op 31 december 2013 bezat het Genootschap in totaal € 4331,98.

Aangeboden door Margriet Lacy-Bruijn
penningmeester

