
Jaarrekening Stichting Jacob Campo Weyerman 2017 en Begroting 2018

Begroting Realisatie Begroting 
2017 2017 2018

Opbrengsten

Contributies € 3.400 € 3.445 € 3.400
Giften € 500 € 4.830 € 1.060
Subsidie € 0 € 0 € 0
Verkopen € 100 € 100 € 100
Rente spaarrekening € 80 € 80 € 20
Inzet uit eigen reserves € 8.995 € 0 € 1.320

Totaal € 13.075 € 8.455 € 5.900

Kosten

Productiekosten Mededelingen € 3.200 € 3.127 € 3.200
Porti € 900 € 463 € 950
Zaalhuren € 600 € 646 € 750
Consumpties bijeenkomsten € 200 € 330 € 250
Diverse kosten bijeenkomsten € 0 € 90 € 100
Attenties sprekers € 200 € 155 € 200
Bankkosten € 175 € 164 € 175
Bestuurskosten € 100 € 10 € 100
Website € 100 € 62 € 75
Diverse kosten € 100 € 0 € 100
Bijdrage productiekosten biografie JCW € 7.500 € 0 € 0
(Voorschot biografie JCW)

Totaal € 13.075 € 5.047 € 5.900

Positief resultaat 2017 € 3.408

Toelichting:

Jaarrekening 2017

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

De inkomsten uit contributies zijn in 2017 ten opzichte van 2016 wederom ietsje teruggelopen
(met 215 euro). De terugloop van het aantal vrienden/contribuanten zet zich voort, maar laat 



gelukkig ook een pas op de plaats zien. De contributies hadden hoger kunnen zijn, ware het niet 
dat zo'n 50 leden 'vergeten' zijn de bijdrage voor 2017 te betalen, wat neerkomt op een totaal 
van 1.500 euro. NB: 50 leden met achterstallige contributie komt neer op bijna een derde van 
het totale ledenbestand en vertegenwoordigt de kosten van één nummer van de Mededelingen.
Maar ook in 2017 hebben we - heuglijk feit! - nieuwe leden mogen verwelkomen.

In 2017 was het niet nodig om de eigen reserves aan te spreken. 
Door de zeer gulle giften à 4.830 euro (!) is het jaar 2017 met een positief resultaat
à 3.408 euro afgesloten. Dit bedrag wordt bij de reserves van de stichting gevoegd.

De bijdrage productiekosten Biografie JCW Weyerman, tweede tranche à 7.500 euro
schuift door naar 2019.

Begroting 2018

Ook in 2018 zullen de structurele inkomsten niet voldoende zijn om de lopende uitgaven te
bekostigen. En ook in 2018 zullen die voor een deel uit de reserves betaald moeten worden.
Zie ook de opmerkingen hierboven over de achterstallige of 'vergeten' contributies.

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.

De inzet uit eigen reserves 2018 à 1.320 euro is bestemd voor de financiering van de lopende
uitgaven.


