januari 2013

Financieel overzicht, kalenderjaar 2012
Genootschap Belle van Zuylen
Inkomsten:
Contributie:
Jaarvergadering (april):
Themadag (oktober):
Verkoop, boeken en cd’s:
Cahiers:

Begroot:

Feitelijk:

Totaal:

2850.600.600.400.350.---------------4800.-

3589,50
447,50
842,50
231,50
163,50
----------------5274,50

Uitgaven:

Begroot:

Feitelijk:

Jaarvergadering (april):
Themadag (oktober):
Aankoop, boeken:
Cahiers:
Kantoor :
(inclusief onderhoud website)
Diversen:
(inclusief jaarlijkse bijdrage
aan Belle Werkgroep)
Totaal:

800800.100.2000.500.-

637,01
1629,32
197,76
750.333,46

600.-

239,50

--------------4800.-

---------------3787,05

De feitelijke inkomsten waren € 1487,45 hoger dan de feitelijke uitgaven.

Opmerkingen:
1) De contributiebetaling leverde in 2012 veel hogere inkomsten op dan in voorgaande jaren
(ongeveer € 750 meer dan in 2011 bijvoorbeeld!).

2) De kosten van de Themadag (in oktober) waren hoog i.v.m. het honorarium van Ileen
Montijn (€ 500.- ), de rondleiding die aan het programma was toegevoegd, en de extra
kosten die in het algemeen verbonden zijn aan het gebruikmaken van een particuliere
instelling zoals het Geelvinck-Hinloopen Huis.
3) De uitgaven met betrekking tot de Cahiers lijken veel lager dan geraamd, maar het
wachten is nog op de rekening voor de op 20 december 2012 gehouden receptie en op die
van de lay-out ontwerpster. In totaal zullen deze kosten bijna € 1000.- bedragen.

Op 1 januari 2012 stond € 2808,13 op de ING betaalrekening van het Genootschap.
Op 31 december 2012 stond € 4275,58 op de ING betaalrekening van het Genootschap
(een toename van € 1467,45).
Op 1 januari 2012 bezat het Genootschap € 31,50 aan contant geld.
Op 31 december 2012 bezat het Genootschap € 51,50 aan contant geld (een toename van
€ 20.-).
Op de ING spaarrekening van het Genootschap stond op 1 januari 2012 € 244,36. Hier is
€ 2,79 aan rente aan toegevoegd en zodoende was het bedrag op 31 december 2012 € 247,15.
Op 31 december 2012 bezat het Genootschap in totaal € 4574,23.

Aangeboden door Margriet Lacy-Bruijn
penningmeester

