
Jaarrekening 2014 Vereniging Gelre 
 
 
 

Bedragen zijn verantwoord op basis van kasstelsel. 
 
 
 

_________________________________________________________________________________________ 
Exploitatie 

 
          2013  rek  2014 begr    2014 rek 
 
Inkomsten 
Contributies         17.266,09  17.500,00   16.715,00 
Giften              250,00          275,00 
Subsidie           6.210,00           0,00            0,00 
Deelnamegelden              3.380,00 
Verkoop Werken/BMG/CDRoms        1.539,14    1.000,00        588,00 
Rente           1.089,18    1.400,00     2.062,82 
Algemene baten               88,15                      -         
         ________  ________ ________ 
Totaal inkomsten          26.442,56  19.900,00   23.020,82 
 
Uitgaven 
Kosten BMG          16.637,00  17.000,00   17.756,18 
Verzendkosten (porti)         1.837,07    1.600,00     3.388,01 
Verenigingsactiviteiten            591,48    1.000,00     4.044,68 
Scriptieprijs                 0,00           0,00            0,00 
Bestuur en Administratie         1.508,89    1.400,00     2.297,23 
PR/Website          2.400,00           0,00     3.463,38 
Gelders Erfgoed          2.750,00    5.500,00     7.950,00 
                                                                         ________    ________   ________ 
Totaal uitgaven        25.724,44  26.500,00   38.899,48 
 
Saldo                     + 470,45        -/- 6.600,00         -/- 15.878,66 
 
Waarvan voorzien op de balans: 
Transitoria (netto):             5.196,46 
Reservering website:              2.400,00 
               _______ 
Saldo na balanscorrectie:         -/-  8.282,20 
 
 
 
 
__________________________________________________________________________________________ 

Balans 
   Activa    Passiva 
   ultimo 2013 ultimo 2014   ultimo 2013 ultimo 2014 
 
Spaartegoed AAB 26.000,00   30.000,00 Alg.Res. incl. result.   25.919,47     17.637,36 
Spaartegoed ING           -    12.000,00 (E.V.)          
Betaalrek. ING    4.351,72        960,97 Best.-res. website        2.400,00            - 
Betaalrek. AAB       161,21     1.673,39 Best.-res. Scriptiepr.  25.000,00     25.000,00 
Beleggingsrek. AAB 30.000,00            -  Transitoria: BMG/GE   6.050,00            -  
Transitoria       853,54            -  Transitoria: subsidie    2.000,00       2.000,00 
Voorraden           3,00            3,00  
   ________  _________        _________     ________ 
   61.369,47   44.637,36         61.369,47     44.637,36 
__________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 



Toelichting Exploitatie 2014 
 

Inkomsten 
 
Contributies: 
Het betreft betalingen van 483 betalende leden, waarvan 109 abonnees/instellingen en 374 gewone leden. 
Subsidies: 
In 2014 is geen subsidie meer ontvangen van de Provincie Gelderland. Wel is een steunbijdrage ten bedrage van 
€ 3.000 voor het Jaarboek Gelre 2014 toegezegd door de Stichting Fonds A.H. Martens van Sevenhoven.  
Deze bijdrage zal in 2015 worden ontvangen en in de rekening over dat jaar worden verantwoord. 
Deelnamegelden:  
Inschrijfgelden voor het symposium (de jaarvergadering) en de ledenexcursie. 
NB: In de voorgaande jaarrekeningen zijn de ledenactiviteiten steeds netto verantwoord onder de uitgaven. 
 

Uitgaven 
 
BMG: 
Een bedrag van € 2.115 heeft nog betrekking op redactiekosten 2013; € 240 is betaald voor nieuwe dvd’s.  
Voor de redactiekosten 2013 was al € 2.000 voorzien op de balans 2013. Verder is een ISBN-registratie voor het 
Jaarboek aangevraagd, waarvoor een bedrag van ca. € 75 is betaald. Aldus resteert aan gemaakte kosten voor 
het Jaarboek 2014 een bedrag van € 15.328.  
Verzendkosten: 
De verzendkosten (porti, via Uitgeverij Vantilt) voor de BMG 2014 bedroegen € 1.295. Daarnaast is een 
nabetaling voor die kosten inzake de jaargang 2013 gedaan ad € 1.270. Tegenover deze laatste betaling valt een 
bedrag van € 1.300 vrij vanuit de balans. Een bedrag van € 824 heeft betrekking op portokosten voor 
verzendingen door het Gelders Archief (i.v.m. contributies, uitnodigingen, verkopen, etc.). 
Verenigingsactiviteiten: 
In de begroting en de rekening 2013 is deze post netto weergegeven. Onder aftrek van de nu afzonderlijk 
verantwoordde Deelnamegelden (inkomsten ad € 3.380) bedraagt de ‘schade’ € 1.024. 
PR/Website: 
Het jaarrekeningbedrag is opgebouwd uit € 342 voor serverhuur/domeinregistratie en € 3.121 voor 
aanpassing/modernisering van de site. Voor deze uitgaaf was € 2.400 voorzien op de balans,  
Gelders Erfgoed: 
In 2014 is betaald voor vier afleveringen van Mijn Gelderland Magazine, de gehele jaargang 2014, voor het 
geraamde bedrag van € 5.500, en voor de laatste twee afleveringen van 2013. Op de balans was voor de 
nabetaling over 2013 € 2.750 voorzien. Met de vrijval van dit bedrag komt de realisatie overeen met de raming. 
Bestuur en Administratie: 
De overschrijding hangt samen met incidentele kosten in 2014. 
 

Toelichting Balans 2014 
 

 
Activa / Bezittingen: 
De belegging ad € 30.000 is in september 2014 opgeheven (gelost). Het daarmee verhoogde spaartegoed bij de 
AAB is geleidelijk aangesproken voor de lopende uitgaven via de betaalrekening. Bij de ING is vanuit de 
contributie-inkomsten een spaarrekening geopend. 
De te vorderen rente op de beleggingsrekening ad € 854 is in de rekening 2014 verrekend. 
 
Passiva / Schulden 
Het Eigen Vermogen (de Algemene Reserve) is met het negatief exploitatieresultaat gedaald. 
De Bestemmingsreserve Website is vrijgevallen ten gunste van de exploitatie. 
Daarnaast zijn ook de ‘Nog te betalen’- posten (Transitoria) voor BMG 2013 en Gelders Erfgoed ten bedrage van 
in totaal € 6.050 vrijgevallen.  
Aan de passiefzijde van de balans resteren dan nog de vooruit ontvangen subsidie van de Stadt Kleve en de 
Bestemmingsreserve Scriptieprijs. Indien en voor zover deze bestemming wordt opgeheven, valt dit bedrag toe 
aan de Algemene Reserve / het Eigen Vermogen.  
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