In de algemene ledenvergadering van 11 april 2018 heeft de penningmeester de jaarcijfers
gepresenteerd. Het bestuur van de vereniging heeft Gert van der Wiel van G. van der Wiel
Accountancy |Belasting| Advies te |Joure gevraagd om de boeken te controleren. Hij heeft een
verklaring afgegeven en adviseert de leden om het bestuur decharge te verlenen.
De aanwezige leden hebben dit advies gevolgd en het bestuur decharge verleend.

Jaarrekening 2017
Balans 31 december
2017
Bankrekening:
RC Rabo

Vermogen
€ 10.439
Kort lopende verplichtingen
Crediteuren
Museum Joure

Totaal

€ 4.394

€ 10.439

Verlies en winstrekening jaar 2017.
Inkomsten:
Uitgaven:
Bijdragen van de leden
€ 13.631 Kosten bankrekening
Kamer van Koophandel
Ledenactiviteiten
Ledenactiviteiten
Administratiekosten
Kosten website
Gift aan Museum Joure
Gift aan Museum Joure
Resultaat 2017
Totaal
€ 13.631 Totaal

€ 245
€ 5.800
€ 10.439

€ 136
€ 50
€ 245
€ 461
€ 303
€ 242
€ 2.000
€ 5.800
€ 4.394
€ 13.631
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Toelichting op de jaarrekening:
Balansposten:
Rekening bij Rabo:
De vereniging heeft een rekening courant bij de Rabo Bank.
Het saldo op 31 december 2017 bedraagt € 10.438,95.
Crediteuren:
Er is nog een nota van een ledenactiviteit van eind december 2017 ad € 244,50.
Gift aan Museum Joure;
Bij de overdracht van de donateurs en bedrijfsvrienden van Stichting Museum Joure naar Vereniging
Vrienden van Museum Joure is afgesproken, dat de gelden die deze donateurs en bedrijfsvrienden op
dat moment betaalden ieder jaar worden overgeboekt naar de rekening van Stichting Museum Joure.
Het bedrag komt op € 5.800,00. Dit bedrag is in beging 2018 overgeboekt.
Winst- en verliesrekening:
Bijdragen leden:
De leden geven een vrijwillige bijdrage. Wel is er een minimum bedrag gesteld, zijnde voor
particuliere leden € 20,00 en zakelijke leden € 100,00. Totaal is ontvangen € 13.631,36.
Uitgaven:
Kosten bankrekening € 135,90
Inschrijvingskosten Kamer van koophandel € 50,00
We hebben een aantal ledenbijeenkomsten gehad,
Betaald in 2017 € 461,74 en in begin 2018 is de nota van de activiteit eind december 2017 ontvangen
ad € 244,50. Deze laatste post is op de balans gezet onder kortlopende schulden.
Administratiekosten, zijn kosten voor enveloppen, porto etc., bedrag van € 302,77.
Kosten voor een website € 242,00
Giften: Er is een gift van € 2000,00 naar Museum Joure gegaan voor een Educatieproject met de
Gestetner stencilmachines. Het bedrag van € 5.800,00 is een gift, welke is afgesproken in het
convenant met de Stichting Museum Joure voor de gederfde inkomsten na de overdracht van de
donateurs en bedrijfsvrienden naar Vereniging Vrienden van Museum Joure.
Per saldo blijft er een overschot van € 4.394,45.

Het bestuur van Vereniging Vrienden van Museum Joure
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