Jaarvergadering op woensdag 11 april 2018 om 20.00 uur in museum Joure.
De voorzitter, Anne Sjoerd Heegsma, opent de vergadering om 20.00 uur en heet een ieder
van harte welkom. Hij gaat even kort in op de ontwikkelingen van de vereniging in het
afgelopen eerste jaar.
aanwezig:
voorzitter, penningmeester, secretaris en bestuurslid Anne-Carine Verhage.
bestuurslid Evelien Blaauw met kennisgeving afwezig
Iris Nutma, directeur van het museum
Aantal leden: 38
Afwezig met kennisgeving: 9 leden
Verder geen ingekomen stukken
Penningmeester, Nico v.d. Veen, geeft een toelichting op de jaar cijfers, zie bijlage.
De voorzitter geeft aan dat er geen kascommissie is maar dat een accountant, de heer G. v.d.
Wiel, pro deo de financiën heeft gecontroleerd.
De voorzitter leest de brief van de heer Van der Wiel voor en vraagt het oordeel van de
vergadering. Met algemene stemmen worden de financiën geaccordeerd.
De secretaris, Frans Tolsma, leest het verslag, zie bijlage, voor over wat er is gebeurd van het
begin van de vereniging tot einde jaar 2017.
Er waren hierover geen vragen.
Iris Nutma spreekt haar dank uit aan de leden en aan het bestuur. Zij geeft aan erg content te
zijn met de extra gelden die de vereniging creëert. Ze geeft nog een toelichting op de bijdrage
van € 2000,- in kader van educatie in project van de stencilmachines. Daarna geeft ze een
korte toelichting op de stand van zaken m.b.t. de huidige verbouwing.
De voorzitter bedankt een ieder en geeft aan dat het tijd is voor een pauze.
Na de pauze zijn er twee interessante presentaties door de heer Jos Wieggers van
Rijkswaterstaat over water management in Nederland en over de ontwikkelingen van het
wegennet rondom Joure.
Rond 22.00 uur gaat een ieder tevreden naar huis.
Frans Tolsma
secretaris

Financieel verslag
bijdragen leden

13.631,36

uitgaven:
kosten bank
inschrijving KvK
ledenactiviteiten
gift museum educatie
administratiekosten bestuur
website
totaal
bruto resultaat
verplichting aan museum
facturen ledenactiviteit
netto resultaat

135,90
50,00
461,74
2.000,00
302,77
242,00
3.192,41
10.438,95
5.800,00
244,50 (ontvangen in 2018)
4.394,45

banksaldo 1-1-17
banksaldo 31-12-17

0,00
10.438,95

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 € 2.000,00 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 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.

