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Financieel overzicht, kalenderjaar 2015
Genootschap Belle van Zuylen

Inkomsten: Begroot: Feitelijk:

Contributie: 3200.- 2990.-
Jaarvergadering (april): 800.- 687,50
Themadag (oktober): 1200.- 715.-
Verkoop, boeken en cd’s: 600.- 360,50
Cahiers: 300.- 84.-
Twickel: 700.- 812,50

---------------- ----------------

Totaal: 6800.- 5649,50

Uitgaven: Begroot: Feitelijk:

Jaarvergadering (april): 1300.- 1187,25
Themadag (oktober): 1700.- 984,88
Aankoop, boeken: 600.- 453,19
Cahiers: 1100.- 766,50
Kantoor: 350.- 235,15
(inclusief onderhoud website)
Diversen: 200.- 119,05
Twickel: 900.- 865,25
Congres, Engeland: 650.- 547,74

----------------- ----------------

Totaal: 6800.- 5159,01

De feitelijke uitgaven waren € 490,49 lager dan de feitelijke inkomsten.



Opmerkingen:
- De contributiebetaling blijft een punt dat aandacht vraagt. Er zijn leden die niet
regelmatig betalen. Wellicht is het nuttig om, evenals enkele jaren geleden, trage
betalers individueel tot betaling aan te sporen en eventueel van de ledenlijst te
schrappen. De penningmeester verwacht helaas niet dat dit een panacea is.
- Het bestuur is bijzonder dankbaar voor de anonieme gift van € 500.-, die speciaal voor
het congres in Engeland door twee leden aan het Genootschap is geschonken. Ook de
extra bijdragen die diverse leden jaarlijks aan het contributiebedrag van € 27,50
toevoegen, worden zeer op prijs gesteld.

Op 1 januari 2015 stond € 2788,83 op de ING betaalrekening van het Genootschap.
Op 31 december 2015 stond € 3287,97 op de ING betaalrekening van het
Genootschap (een toename van € 499,14).

Op 1 januari 2015 bezat het Genootschap € 91,25 aan contant geld.
Op 31 december 2015 bezat het Genootschap € 82,60 aan contant geld (een
vermindering van € 8,65).

Op de ING spaarrekening van het Genootschap stond op 1 januari 2015 € 254,25. Er is
€ 2,12 aan rente bijgeschreven en zodoende was het saldo op 31 december 2015
€ 256,37.

Op 31 december 2015 bezat het Genootschap in totaal € 3626,94.

Aangeboden door Margriet Lacy-Bruijn
penningmeester


