Financieel jaarverslag 2019

Veel is anders in 2020
Het bestuur van Vereniging Vrienden van Museum Joure hoopt dat u gezond bent gebleven in deze
periode met het corona virus. Een vreemde tijd door de beperkingen die er waren en nog zijn. Elkaar
niet kunnen opzoeken, het museum dicht en geen bijeenkomsten.
Gelukkig worden de beperkende maatregelingen steeds meer versoepeld, maar het virus is nog niet
weg. We moeten voorzichtig blijven en hopen dat het virus niet in alle hevigheid terug komt.
Reden om dit jaar geen jaarvergadering te organiseren. Toch willen we verantwoording afleggen voor
het financiële beleid van de vereniging.
Na controle door Van der Wiel Accountancy|Belasting|Advies wordt het financieel jaarverslag 2019
ook gepubliceerd op onze website: www.vriendenvanmuseumjoure.nl . Heeft u vragen of
opmerkingen dat kunt u ons mailen op info@vriendenvanmuseumjoure.nl.
Het jaar 2019 is een goed jaar geweest voor de vereniging. Het aantal leden en ook het bedrag van
uw bijdragen is toegenomen. Prachtig is dat een aantal leden ook spontaan de bijdrage hebben
verhoogd. Door uw bijdragen hebben we het museum kunnen ondersteunen met mooie initiatieven.
Verwachting voor het jaar 2020 moeten we naar beneden bijstellen. In 2019 hebben een aantal
bedrijven het lidmaatschap beëindigd. Bij de particuliere leden is vaak overlijden de oorzaak van
opzegging. In een normale tijd zouden wij proberen om bedrijven te werven, maar in deze rare tijd
lijkt het ons niet gepast.
Ambassadeurs:
Al onze leden zijn ambassadeurs en kunnen ons helpen om leden te werven.
Geef een lidmaatschap als cadeau op een verjaardag of feestje.
Interesseer een bevriend bedrijf om ons ook te steunen.
Dank voor uw steun.
In 2021 hopen wij weer te ontmoeten op een van onze bijeenkomsten.
Met vriendelijke groet en blijf voorzichtig,
Namens het bestuur:
Anne Sjoerd Heegsma
Voorzitter
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Jaarcijfers 2019
Cijfers:
Balans
Activa
Banken:
Rabo rek. crt

Totaal

Resultaten rekening
Inkomsten:
Bijdrage leden
Bijdrage Lions Joure
Entree Steegjesfilm

31-12-2019 31-12-2018

€ 3.857

€ 3.857

2.019
€ 19.326,00

Passiva
Vermogen:
Eigen vermogen
€ 12.914 Reservering toezeggingen
Museum Joure
Kortlopende verplichtingen:
€ 12.914 Totaal

2018
Uitgaven:
€ 16.807 Giften Museum:
€ 1.000 Icoonfoto's
€ 198 Convenant 2018
Gift Museum
Gift Museum
Onkosten:
Bankkosten
Kosten website
Kosten administratie
Kosten folders

Totaal

€ 19.326,00

Ledenactiviteiten:
Steegjesfilm
Overige ledenactiviteiten
Resultaat
€ 18.005 Totaal
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31-12-2019

31-12-2018

€ 1.357

€ 49

€ 2.500

€ 12.865

€ 3.857

€ 12.914

2019

2018

€ 2.000
€ 5.800
€ 6.850,00
€ 7.500,00

€ 156,00
€ 152,00

€ 157
€ 103
€ 260
€ 201

€ 860,00

€ 3.808,00
€ 19.326,00

€ 350
€ 615
€ 8.519
€ 18.005
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Toelichting kascontrole:
Gert van der Wiel, van Van der Wiel Accountancy|Belasting|Advies, is weer bereid gevonden om de
kascontrole uit te voeren. Het verslag van zijn bevindingen met daarin het voorstel om de
penningmeester decharge te verlenen is bijgevoegd.
Toelichting balansposten:
Rekening-Courant:
De betaalrekening bij Rabo Bank geeft eind 2019 een saldo aan van € 3.857.
Het vermogen van de vereniging is opgesplitst in een eigen vermogen en een reservering van
toezeggingen aan Museum Joure. Doel is om het eigen vermogen zo laag mogelijk te houden.
Toezeggingen komen tot stand door geaccordeerde aanvragen van de directie van Museum Joure.
Op de balans van 2018 staat een bedrag aan toezeggingen groot € 12.865.
Dit bedrag is in 2019 uitbetaald aan Museum Joure.
Ontwikkeling van het kapitaal:
Saldo 1-1-2019 gecorrigeerd
Resultaat 2019
Reservering toezegging M.J.
Eigen vermogen 31-12-2019

€
€
€
€

48
3.808
2.500 1.357

Er zijn geen (kortlopende) verplichtingen of vorderingen.
Toelichting op de inkomsten en uitgaven:
De bijdrage van de leden bestaat uit een vrije bijdrage van minimaal € 20,00 voor particuliere leden
en € 100,00 voor zakelijke leden. Ook in 2019 is het bedrag t.o.v. het voorgaande jaar toegenomen.
Het bestuur bedankt de leden voor hun steun in welke vorm dan ook.
Bijdragen aan Museum Joure:
In het jaar 2019 zijn er twee bedragen overgemaakt:
1ste bedrag € 6.850
2e bedrag € 7.500
We hebben kunnen bijdragen aan:
Aankoop van een aantal schermpjes voor bij de collectie
Expositie De kunst van het genieten
Ondersteuning HWS bij website
De Maakfabriek realisatie
Een aantal lichtspots in de bestrating van Museum Joure
Draadloze microfoon
Advertentiecampagne.
Bijdrage via het museum voor het beeld Kaskade.
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Onkosten:
Kosten betaalrekening:
Administratie kosten/ porto etc.
Activiteiten voor leden

€ 156,00
€ 151,00
€ 860,00

Het resultaat groot € 3808,00 is toegevoegd aan het vermogen van de vereniging.

Namens het bestuur van Vereniging Vrienden van Museum Joure

Voorzitter:

Penningmeester

Anne Sjoerd Heegsma

Nico van der Veen

Bijlage(n) : Rapport Van der Wiel Accountancy|Belasting|Advies
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