
 
 
 
 
 
 
Jaarrapport. 
Deze cijfers moeten nog worden voorgelegd aan een kascommissie en de algemene 
ledenvergadering moet haar goedkeuring nog geven. We hopen de vergadering in de maand april 
2022 te houden. 
 
Algemeen: 
Financieel is het jaar 2021, ondanks de pandemie, een goed jaar geworden. Veel leden hebben een 
bijdrage betaald. Een aantal bedrijven, die veel last hebben van de sluitingen, hebben wij niet om 
een bijdrage gevraagd. Het bestuur van de vereniging wil u bedanken voor uw blijvende steun. 
 
Jaarverslag 2021 

 
 
 
 

 
 

 

 

Balans 31-12-2021 31-12-2020 31-12-2021 31-12-2020

Activa Passiva

Vermogen:

Banken: Eigen vermogen € 4.667 € 4.892

Rabo rek. crt € 4.667 € 4.892 Reservering toezeggingen

Museum Joure € 0 € 0

Kortlopende verplichtingen:

Totaal € 4.667 € 4.892 Totaal € 4.667 € 4.892

Resultaten rekening 2.021 2020 2021 2020

Inkomsten: Uitgaven:

Bijdrage leden € 15.232 € 16.675 Giften:

Gift Museum € 10.690 € 6.000

Gift Museum € 3.690 € 4.950

Onkosten:

Bankkosten € 174 € 169

Kosten jaarboekje € 164 € 434

Kosten administratie € 98 € 105

Kosten nw. website € 342 € 1.132

Kosten porto € 190 € 192

Diversen € 109

Ledenactiviteiten: € 0 € 158

Overige ledenactiviteiten

Resultaat 225€              Resultaat € 3.535

Totaal 15.457€         € 16.675 Totaal € 15.457 € 16.675



 
 
 

Toelichting:  

 
Exploitatierekening 2021: 
 
Inkomsten: 
Bijdrage van de leden is € 15.232,00 Het contributiebedrag is met € 1.443 gedaald. Als gevolg van 
Covid-19 pandemie is dit een prachtig resultaat.  
De hoop is dat we in 2022 weer bedrijven kunnen benaderen om lid te worden van de vereniging. 
Tevens zoekt het bestuur naar een manier om nieuwe particuliere leden te werven. 
 
Uitgaven: 
 
Giften: 
Er zijn twee bedragen overgemaakt als gift naar het museum. In het jaarverslag van de secretaris 
kunt u lezen waarvoor de giften zijn bestemd. 
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: 
 
De bankkosten zijn iets hoger dan het voorgaande jaar.  
De kosten van het jaarboekje waren dit jaar € 163. 
Porto kosten zijn gemaakt voor het versturen van een aantal jaarboekjes en brieven naar leden. 
Voor de Website betalen abonnementskosten bij de provider en voor onderhoud van de site. 
Kosten administratie zijn kantoor benodigdheden. 
Diversen zijn kosten van drukwerk en attentiekosten. 
De uitgaven waren hoger dan de inkomsten. Het verschil is ten laste gebracht van het eigen 
vermogen. 
 
Joure, 29 januari 2022 

Namens het bestuur van Vereniging Vrienden van Museum Joure 

Nico van der Veen                     

Penningmeester 


