Jaarcijfers 2018 van Vereniging Vrienden van Museum Joure

De penningmeester heeft verslag gedaan van de inkomsten en uitgaven en aangegeven hoe de
vermogenspositie is.
Van der Wiel Accountancy|Belasting|Advies heeft de boeken gecontroleerd. Er is een verslag uitgebracht
waarin wordt aangegeven om de penningmeester decharge te verlenen. In de algemene ledenvergadering van
25 maart 2019 is dit advies door de leden overgenomen.
In het jaar 2018 is overleg gevoerd met het bestuur van stichting Erfgoed, Natuur en Landschap, rechtsopvolger
van stichting Museum Joure over het convenant betreffende de bijdragen “oude” leden. Het bestuur van
stichting E.N.L heeft het verzoek van het bestuur van VVvMJ om het convenant te laten vervallen gehonoreerd.
Hierdoor komen alle bijdragen van de leden nu toe aan de vereniging. Dit vereenvoudigt de administratie en
doet geen afbreuk aan de bijdrage aan Museum Joure.

Financieel verslag:

Balans

31-12-2018

Activa

31-12-2017

31-12-2018

31-12-2017

€ 49

€ 4.394

Passiva
Vermogen:

Banken:
Rabo rek. crt

Eigen vermogen
€ 12.914

€ 10.439 Reservering toezeggingen
Museum Joure

€ 12.865

Kortlopende verplichtingen:
Verplichting Convenant

€ 5.800

Crediteuren
Totaal

€ 12.914

€ 10.439 Totaal

€ 245
€ 12.914

€ 10.439
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Resultaten rekening

2018

2017

Inkomsten:
Bijdrage leden
Bijdrage Lions Joure
Entree Steegjesfilm

2018

2017

Uitgaven:
€ 16.807

€ 13.631 Giften Museum:

€ 1.000
€ 198

Icoonfoto's

€ 2.000

Convenant 2018

€ 5.800

Gift Museum

€ 2.000

Convenant 2017

€ 5.800

Onkosten:
Bankkosten

€ 157

€ 136

Kosten website

€ 103

€ 242

Kosten administratie

€ 260

€ 303

Kosten folders

€ 201

Kamer van Koophandel

€ 50

Ledenactiviteiten:
Steegjesfilm

€ 350

Overige ledenactiviteiten

€ 615

Overige ledenactiviteiten
Resultaat
Totaal

€ 18.005

€ 13.631

€ 461
€ 245

€ 8.519

€ 4.394

€ 18.005

€ 13.631

Toelichting op de balans:
Bij de Rabo Bank wordt een lopende rekening aangehouden. Het saldo bedroeg 31-12-2018 € 12.914.
Het vermogen van de vereniging is opgesplitst in een eigen vermogen, doel is om dit vermogen zo laag mogelijk
te houden, eigen vermogen bedraag eind 2018 € 49,00 (afgerond)
Ontwikkeling kapitaal:
31-12-2017
Resultaat 2018
Sub totaal
Toezegging giften Museum
Vermogen 21-12-2018

€ 4.394
€ 8.519
€ 12.913
-€ 12.865
€ 49 Afgerond
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Reservering Toezeggingen Museum Joure:
Beeldschermpjes voor uitleg
€ 600
Vitrine voor klok Van Klaauw
€ 1.150
Audiovisuele installatie in It Koffielokaal
€ 3.615
Breedbeeld TV voor It Koffielokaal
€ 500
Meubilair voor It Koffielokaal
€ 1.000
Promotiefilm Museum Joure
€ 1.000
Vitrine voor collectie
€ 1.000
Promotiecampagne via Omrop Fryslân
€ 4.000
Een deel van de toezeggingen is begin 2019 overgemaakt naar de rekening van Museum Joure.

Toelichting op de Verlies- en winstrekening.
De bijdragen van leden bestaat uit een vrije bijdrage van minimaal € 20,00 voor particuliere leden en € 100,00
voor zakelijke leden. Ten opzicht van 2017 is dit bedrag toegenomen.
Er is een gift ontvangen van Lionsclub Tusken de Marren voor aanschaf van meubilair voor It Koffielokaal.
In 2018 heeft de vereniging de film De Steegjes van het Historisch Werverband Skarsterlân (onderdeel van
Museum Joure) vertoont voor leden en belangstellenden. Dit heeft een aantal nieuwe leden opgeleverd en
een bedrag aan entreegeld.
Bijdragen aan Museum Joure:
Icoonfoto’s voor een promotiedoeleinden van het museum.
Het bedrag van € 5.800 voor bijdragen “oud” leden, zoals is afgesproken in het convenant.
Met ingang van 2019 is de afspraak conform het convenant komen te vervallen.
Onkosten zijn: bankkosten, kosten administratie, folders voor de vereniging en kosten website.
Ledenactiviteiten:
Voor de vertoning van de film hebben wij de doopsgezinde kerk gebruikt, kosten zijn huur kerk en
consumpties. Kosten overige ledenactiviteiten zijn voornamelijk consumptiekosten.
Het resultaat groot € 8.519 wordt toegevoegd aan het vermogen.

Bijlage(n):
1.

Verslag van Van der Wiel Accountancy|Belasting|Advies te Joure
Zie volgende pagina

Jaarcijfers 2018 van Vereniging Vrienden van Museum Joure

