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                                         Financieel overzicht, kalenderjaar 2011 

                                              Genootschap Belle van Zuylen 

 

 

Inkomsten:               Begroot:                                                       Feitelijk: 

 

Contributie:               3000.-                                                           2837,50 

Jaarvergadering:          500.-                                                           3080.-  

                                                                              (NB: inclusief bezoek Zwitserse delegatie) 

Themadag (herfst):      500.-                                                             815,80 

Verkoop boeken:         350.-                                                             522,90 

                                                                                                    (inclusief CD’s) 

Cahiers:                       350.-                                                             337.- 

Diversen:                         0.-                                                               48,95 

           

Totaal:                       4700.-                                                           7642,15 

 

 

Uitgaven:                  Begroot:                                                       Feitelijk: 

 

Jaarvergadering:           500.-                                                           5888,24 

                                                                               (NB: inclusief bezoek Zwitserse delegatie) 

Themadag (herfst):       500.-                                                           1976,85 

Aankoop boeken:         100.-                                                                  0.- 

Cahiers:                      1000.-                                                           1361,52 

Kantoor:                       500.-                                                              805,92 

(inclusief onderhoud  

website) 

Diversen:                    2100.-                                                              290.- 

                                                                               (NB: exclusief bezoek Zwitserse delegatie) 

 

Totaal:                        4700.-                                                          10322,53 

 

De feitelijke uitgaven waren € 2680,38 hoger dan de feitelijke inkomsten. 

 

 

Opmerkingen: 



1) De allerbelangrijkste opmerking is dat de kosten verbonden aan de ontvangst van de 

Zwitserse delegatie in april aanmerkelijk hoger waren dan begroot. Daaraan moet meteen 

worden toegevoegd dat zowel de leden van het Genootschap als de Zwitserse bezoekers van 

speciale activiteiten hebben kunnen genieten (met name van de boottocht op de Vecht). 

NB: Aanvankelijk was het bezoek van de Zwitsers onder de rubriek “Diversen” begroot, 

maar boekhoudkundig bleek het uiteindelijk veel duidelijker om de kosten van dit bezoek 

samen met de “gewone” kosten van de jaarvergadering te verwerken.  

2) De kosten van de Themadag (herfstbijeenkomst) waren dit jaar eveneens veel hoger dan 

beraamd. De twee voornaamste redenen zijn dat we de bijeenkomst in een restaurant 

moesten houden (in plaats van op Kasteel Amerongen zelf, dat door verbouwingen e.d. nog 

niet voor bijeenkomsten zoals de onze beschikbaar was) en dat we een rondleiding in de 

kasteeltuinen (met drie gidsen) als extra activiteit aan het programma hebben toegevoegd. 

3) De hoger dan geraamde uitgaven wat betreft de Cahiers staan in verband met de toekenning 

dit jaar van de scriptieprijs (hetgeen in eerdere jaren niet was gebeurd) en de extra 

bijeenkomst in november in het Letterkundig Museum.  

4) In de rubriek “Kantoor” zijn de hogere uitgaven veroorzaakt door de aanschaf van brochures 

voor het Genootschap (een uitgave die uiteraard niet elk jaar gemaakt hoeft te worden). 

 

Op 1 januari 2011 stond  € 5488,51 op de ING betaalrekening van het Genootschap.  

Op 31 december 2011 stond € 2808,13 op de ING betaalrekening van het Genootschap  

(€ 5488,51 minus € 2680,38). 

 

Op 1 januari 2011 stond  € 239,19 op de ING RenteMeerrekening van het Genootschap. 

Op 3 januari 2011 is € 3,93 aan rente bijgeschreven: € 243,12. 

Begin maart 2011 heeft de ING dit rekeningtype opgeheven en € 244,36 (€243,12, plus rente 

voor januari en februari 2011) overgeboekt op een nieuwe spaarrekening. Omdat de jaarrente pas 

in januari wordt bijgeschreven, was het bedrag op 31 december 2011 nog steeds € 244,36. 

 

Op I januari 2011 bezat het Genootschap € 70.- aan contant geld. Begin oktober is € 38,50 

daarvan gestort op de ING betaalrekening van het Genootschap omdat op de herfstbijeenkomst 

bleek dat minder contanten als wisselgeld nodig waren (deze storting is verwerkt onder feitelijke 

inkomsten in de rubriek “Diversen”). Op 31 december 2011 was er derhalve nog € 31,50 aan 

contant geld. 

 

Op 31 december 2011 bezat het Genootschap in totaal  € 3083,99.  

 

 

Aangeboden door Margriet Lacy-Bruijn 

penningmeester 

 



 

                                                                    

 

 


