Financieel jaarverslag 2017
De financiële administratie is halverwege het jaar overgegaan naar een nieuwe penningmeester. Onder
dankzegging voor de gevoerde administratie aan de aftredende penningmeester, Jef Lazaroms, heeft de nieuwe
penningmeester, André de Rijck, deze overgenomen en het beleid van het bestuur voortgezet.
Het Jaar 2017 hebben we afgesloten met een positief saldo van ruim 3.200 euro. Dit goede resultaat is
voornamelijk te danken aan de donaties die ons museum dit jaar heeft mogen ontvangen. Het bestuur bedankt
dan ook de vele donateurs voor hun bijdrage in het tot stand houden van ons museum. De bezoekersaantallen
waren over 2017 naar tevredenheid en de waardering voor de enthousiaste rondleidingen kwamen tot uiting in
de vele leuke commentaren in het Gastenboek. Dit heeft zeker bijgedragen aan een positieve uitkomst op de
balans. Ook de verkopen van de kleine artikelen die behoorden bij de succesvolle expositie over het werk van Fiep
Westerdorp leverden hun bijdragen hieraan. Iedereen dank daarvoor!
Financieel is het museum gezond en we kunnen 2017 als mooi museum jaar afsluiten.
Voor 2018 zijn de vooruitzichten gunstig gestemd. Een actief beleid voor de werving van fondsen staat op de
agenda. Om het succes van de vorige expositie te herhalen zal moeilijk zijn maar dat geeft tevens aan dat er nog
uitdagingen zijn en er werk te verzetten is.
André de Rijck
penningmeester

Eindbalans 2017
Omschrijving
Depot
Inventaris
Verbouwing
Gesubsidieerde inv. BMS
Kas
Rabobank
BTW afdrachten
Kruispost Fiep Westendorp
Kapitaal
Hypotheek lening
reservering donatie GrafiVisie
Saldo

Debet

Credit

6.357,71
6.594,86
100.407,90
1.280,00
478,70
15.869,24
184,00
1.132,90
23.943,86
97.500,00
5.336,86
3.258,97
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
131.172,41

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
131.172,41

Winst‐ en verliesrekening 2017
Omschrijving
Gemeentelijke belastingen
Rente hypotheek
Gas, water en elektra
Tentoonstellingskosten
Onderhoud gebouwen/inventaris
Verzekeringen
Bankkosten
Kantinekosten
Kantoorkosten
Overige algemene kosten
Ontvangen entreegelden
Ontvangen donaties
Diverse opbrengsten
Saldo

Debet

Credit

1.884,86
4.517,78
2.821,39
974,96
911,17
1.191,59
826,56
740,01
1.590,54
821,51
9.904,27
8.967,00
668,07
3.258,97
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
19.539,34

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
19.539,34

