
 
 
 
 
 
Op donderdag 4 februari 2021 heeft onze penningmeester de boekhouding ter beoordeling 
aangeboden aan de heer Gert van der Wiel van Van der Wiel Accountancy|Belasting|Advies. 
Op 11 februari 2021 ontvingen wij de goedkeuring van de accountant. Hij schrijft: Ondergetekende is 
van oordeel dat het financieel verslag over 2020 een juist beeld geeft van de financiële situatie over 
het boekjaar 2020. Zijn advies aan de algemene vergadering is om: 

 Goedkeuring te verlenen aan het financiële verslag van de penningmeester over 2020. 

 Het bestuur te dechargeren voor het gevoerde financiële beleid 2020 met dank voor de  
verrichte werkzaamheden van het bestuur in 2020. 
 

De algemene ledenvergadering zal waarschijnlijk ook dit jaar niet kunnen doorgaan. 
Daarom is besloten om ook dit jaar weer een jaarboekje uit te geven voor de leden. 
Het financieel jaarverslag wordt ook gepubliceerd op de website van de vereniging. 
 

 
Jaarrapport 2020. 

 

 

 

 

Balans 31-12-2019 31-12-2020 31-12-2019 31-12-2020

Activa Passiva

Vermogen:

Banken: Eigen vermogen € 1.357 € 4.892

Rabo rek. crt € 3.857 € 4.892 Reservering toezeggingen

Museum Joure € 2.500

Kortlopende verplichtingen:

Totaal € 3.857 € 4.892 Totaal € 3.857 € 4.892

Resultaten rekening 2.019 2020 2019 2020

Inkomsten: Uitgaven:

Bijdrage leden € 19.326,00 € 16.675 Giften:

Gift Museum € 6.850 € 6.000

Gift Museum € 7.500 € 4.950

Onkosten:

Bankkosten € 156 € 169

Kosten jaarboekje € 434

Kosten administratie € 152 € 105

Kosten nw. website € 1.132

Kosten porto € 192

Ledenactiviteiten: € 860 € 158

Overige ledenactiviteiten

Resultaat € 3.808 € 3.535

Totaal € 19.326,00 € 16.675 Totaal € 19.326 € 16.675



 
 
 

 

 

Toelichting:  

Balans 2020. 

Activa: 

De activa op de balans bestaat uit het saldo op de rekening courant. Het saldo op 31-12-2020 

bedroeg € 4.892.  

Passiva: 

Vermogen 31-12-2019  
Eigen vermogen    € 1.357 
Reservering toezegging Museum Joure  € 2.500 
Reservering  is uitbetaald                    - € 2.500 
Exploitatieresultaat 2020   € 3.535 
Eigen vermogen 31-12-2020   € 4.892 
                         ====== 
 
Exploitatierekening 2020: 
 
Inkomsten: 
 
Bijdrage van de leden is € 16.675. Het contributiebedrag is met € 2.651 gedaald. Als gevolg van 
Covid-19 is er, wat ook verwacht werd, helaas een afname in het aantal bedrijfsleden en hebben een 
aantal leden geen contributie betaald. Wij hebben hiervoor begrip en hopen dat deze bedrijven de 
crisis goed doorkomen. We hebben aangegeven, dat wij ze wel blijven vermelden op onze website en 
op het bord in de hal van Museum Joure. Ook hebben we een daling bij de particuliere leden gehad, 
oorzaak is meestal het overlijden van een lid. 
Door de overheidsmaatregelen is er nagenoeg geen mogelijkheid om acquisitie te voeren. 
Zodra het weer mogelijk is, gaan we weer bedrijven benaderen. Tevens zoekt het bestuur naar een 
manier om nieuwe particuliere leden te werven. 
 
Uitgaven: 
 
Giften: 
Er zijn twee bedragen als gift naar Museum Joure overgeboekt van € 6.000 en € 4.950. 
Op 13 september 2020 heeft de directie van Museum Joure een verzoek om een bijdrage ingediend 
voor: Extra marketing (spotjes Omrop Fryslân), een nieuw bord bij de ingang van het museum, 
exposities Klaas Gubbels en Jelle Mastenbroek, kosten adverteren in de Museumkrant, een 
videoscherm/digitale fotolijst en een bijdrage voor het onderhoud van de website van het Historisch 
Werkverband Skarsterlân (HWS). 
 
Iris Nutma, directeur Museum Joure schrijft: “ Juist in deze tijd zijn wij heel blij met de steun van 
onze Vereniging Vrienden van Museum Joure. Het maakt dat we toch nog kunnen blijven 
vernieuwen.” 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Overige uitgaven: 
 
In het jaar 2019 hebben we in samenwerking met het museum en stichting Jouster Koffiepot een 
jaarboekje uitgegeven. De jaarvergadering  kon  in 2020 helaas geen doorgang vinden. Om onze 
leden toch te informeren hebben we een jaarboekje uitgegeven. Hiervoor hebben we extra kosten 
moeten maken.  
 
Het bedrag aan portokosten is hierdoor ook wat hoger dan voorgaande jaren. 
 
Kosten nieuwe website; 
In het afgelopen jaar is aan Webzeker Webdesign uit Lemmer de opdracht gegeven een nieuwe 
website voor ons te bouwen. Onze wens was een betere uitstraling en een gemakkelijker 
bewerkbare site. We hebben nu een mooie website met dank aan Martijn Benschop. 
 
Ledenactiviteiten: 
Door de Covid-19 pandemie hebben we weinig activiteiten kunnen organiseren. Het bedrag aan 
onkosten is daarom niet zo hoog. We hopen op betere tijden. 
 
Al met al was ook 2020 geen normaal verenigingsjaar. Ook 2021 staat volledig in het teken van de 

pandemie en beperkt iedereen erg. We hopen op betere tijden in 2022. 

Joure, 17 februari 2021. 

Namens het bestuur van Vereniging Vrienden van Museum Joure 

Anne Sjoerd Heegsma 

Voorzitter 

 

Bijlage: verklaring van de accountant. 



 
 

 



 
 
 

 


