
Jaarrekening Stichting Jacob Campo Weyerman 2016 en Begroting 2017

Begroting Realisatie Begroting 
2016 2016 2017

Opbrengsten

Contributies € 4.050 € 3.660 € 3.400
Giften € 150 € 1.078 € 500
Subsidie € 0 € 0 € 0
Verkopen € 100 € 208 € 100
Rente spaarrekening € 200 € 80 € 80
Restitutie huur opslag € 0 € 35 € 0
Inzet uit eigen reserves € 17.650 € 10.000 € 8.995

Totaal € 22.150 € 15.060 € 13.075

Kosten

Productiekosten Mededelingen € 3.200 € 3.091 € 3.200
Porti € 900 € 369 € 900
Zaalhuren € 400 € 575 € 600
Consumpties bijeenkomsten € 250 € 111 € 200
Attenties sprekers € 200 € 150 € 200
Bankkosten € 150 € 156 € 175
Bestuurskosten € 50 € 89 € 100
Website € 100 € 62 € 100
Diverse kosten € 100 € 0 € 100
Mededelingen (uitgestelde uitgave) € 1.800 € 0 € 0
Bijdrage productiekosten biografie JCW € 15.000 € 7.500 € 7.500
(Voorschot biografie JCW)

Totaal € 22.150 € 12.104 € 13.075

Positief resultaat 2016 € 2.957

Toelichting:

Jaarrekening 2016

De stichting heeft een enkelvoudige boekhouding. Inkomsten en uitgaven worden verantwoord 
in het jaar waarin ze geboekt zijn.

De inkomsten uit contributies zijn in 2016 ten opzichte van 2015 nog ietsje verder teruggelopen.



(met 100 euro). De terugloop van het aantal vrienden/contribuanten zet zich voort, maar laat 
gelukkig ook een pas op de plaats zien. De herinneringen die eind december verstuurd zijn - per 
email en per post - hebben meer duidelijkheid gegeven over wie wel en wie niet zijn/haar 
lidmaatschap wil voortzetten. Daarnaast hebben we - heuglijk feit! - nieuwe leden mogen 
verwelkomen.

De inzet uit eigen reserves à 10.000 euro werd bestemd a. voor de bijdrage productiekosten
Biografie JCW  Weyerman', eerste tranche à 7.500 euro; en b. voor de financiering van de 
lopende uitgaven à 2.500 euro.

Doordat er meer onttrokken is aan de reserves dan achteraf nodig bleek en doordat de
portokosten verzending Mededelingen-2 over 2016 nog niet bekend zijn is het jaar 2016 met een
positief resultaat à 2.957 euro (met een kleine afrondingsmarge) afgesloten. Dit bedrag wordt bij
de reserves van de stichting gevoegd.

Begroting 2017

Ook in 2017 zullen de structurele inkomsten niet voldoende zijn om de lopende uitgaven te
bekostigen. En ook in 2017 zullen die voor een deel uit de reserves betaald moeten worden.

In 2016 is een begin gemaakt met het vrijmaken van extra financiële middelen voor het 
project 'Biografie J.C. Weyerman'. Uit de bestemmingsreserve hiervoor is in 2016 7.500 euro 
overgemaakt naar Uitgeverij Vantilt.  De totale met Vantilt afgesproken garantie voor dit 
project bedraagt 15.000 euro. Let wel: dit is een garantie.
Nota bene: dit project is (mede) mogelijk gemaakt door een legaat van de jarenlange 'vriendin'
van de St. JCW, Pim van Oostrum.

De inzet uit eigen reserves 2017 is opgebouwd uit a. de tweede tranche bijdrage productiekosten
Biografie JCW Weyerman' à 7.500 euro en b. voor de financiering van de lopende uitgaven een
bedrag van 1.495 euro; bij elkaar een bedrag van 8.995 euro.



Balans per 31 december 2016

Activa 2015 2016

Bezittingen

JCW Bestaalrekening ING € 1.482 € 1.987
JCW Vermogen Spaarrekening ING € 27.126 € 17.126

Vorderingen

Nog te ontvangen € 0 € 0

Totaal activa € 28.608 € 19.113

Passiva

Eigen vermogen

Algemene reserve € 9.000 € 6.862
Risicoreserve € 1.000 € 1.000
Fonds bijzondere projecten € 18.108 € 10.608

Totaal eigen vermogen € 18.470

Schulden

Post NL € 500 € 463
Terug betalen dubbele contributies 2016 € 180

Totaal passiva € 28.608 € 19.113

Toelichting:

Het eigen vermogen bedraagt op 31-12-2016 18.470 euro. De gelden zijn 
voor een belangrijk deel verworven uit incidentele donaties en zijn door
de gevers bestemd voor bijzondere, incidentele projecten. In 2017 zal
8.995 euro uit de reserves worden ingezet. Zie de toelichting op de
begroting 2017.
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