	
  
	
  
Toelichting op de jaarrekening 2010
Uitgaven
Filmfestival
De uitgaven vielen mee ten opzichte van de begroting. Dit werd vooral veroorzaakt door
meevallende kosten van de getoonde films en van Desmet. Als gevolg van de mindere kosten
hebben we ook minder subsidie ontvangen. Zie bij Inkomsten.
Muziek
Ook deze uitgaven waren minder dan begroot. We hebben in 2010 één muziekuitvoering
kunnen organiseren. De begroting ging uit van twee uitvoeringen.
Morriënherdenking
Ook de kosten voor deze activiteit bedroegen minder dan begroot. De kosten van de locatie
vielen mee en er waren geen onvoorziene uitgaven.
Bulletin
De kosten bedroegen meer dan begroot. In 2009 waren geen kosten voor het drukken van de
bulletins berekend. Om wisselende kosten te vermijden worden de drukkosten nu beter
toegerekend aan het jaar waarop deze betrekking hebben. In de begroting 2011 is een
verhoging opgenomen.
Bestuur
Ook deze kosten bedroegen meer dan begroot. Dit werd veroorzaakt door zaalhuur voor een
bestuursvergadering en door een afscheidsdiner dat een voormalig bestuurslid werd
aangeboden.
Overige
De overige kosten waren aanzienlijk hoger dan begroot. Dit werd vooral veroorzaakt door de
folder die in 2010 is gedrukt en huis aan huis is verspreid (circa € 1.900). Hiermee was in de
begroting geen rekening gehouden.
In de begroting was € 1.000 opgenomen voor nieuwe activiteiten. In 2010 is een literaire
middag georganiseerd. De kosten hiervan bedroegen (na aftrek van de inkomsten) € 305.
Onze nieuwe website en e-mailbox brachten enige kosten met zich mee waar de begroting
niet in voorzag.
Inkomsten
Filmfestival
De subsidie van Kunst & Cultuur bedroeg € 920 minder dan begroot. Omdat minder kosten
zijn gemaakt dan we hadden begroot ontvingen we ook minder subsidie.
Als opbrengst uit kaartverkoop was € 200 begroot. De werkelijke opbrengst was € 115. Een
aantal bezoekers werd lid en kreeg daardoor gratis toegang.

	
  

	
  
Overige
De overige inkomsten bedroegen iets meer dan begroot. Dit werd veroorzaakt door hogere
rente-inkomsten.
Contributies
De ontvangen contributies vielen mee ten opzichte van de begroting. De raming in de
begroting is altijd wat voorzichtig. Er zijn bijzonder weinig leden afgevallen.
Resultaat
Het resultaat was in 2010 € 820,20 negatief. Voor de belangrijkste oorzaken wordt verwezen
naar de hiervoor genoemde toelichtingen.

Toelichting op de balans per 31 december 2010
Activa
Nog te ontvangen contributies
Eind 2010 waren geen contributies meer te ontvangen. Leden die, ook na een
betalingsherinnering, de contributie niet voldoen, worden niet langer in het ledenbestand
opgenomen.
Passiva
Reserve Jong in de oorlog
We hebben van de Rabobank een bijdrage ontvangen voor ons project Jong in de oorlog.
Deze bijdrage wordt gereserveerd voor de uitvoering van het project.
Algemene reserve
Aan de algemene reserve is in 2010 € 802,39 toegevoegd door opheffing van de reserve De
verdwenen Plantage. In 2009 hebben we de tweede druk van De verdwenen Plantage
uitgegeven. We zullen geen volgende druk uitgeven. Daarom kon deze reserve worden
opgeheven.
Het negatieve resultaat van 2010 (€ 820,20) wordt onttrokken aan de algemene reserve
waardoor deze per 31 december 2010 (€ 8.067,08 - € 820,20 =) € 7.246,88 bedraagt.
In de begroting 2011 is een verdere onttrekking van € 1.325 opgenomen.

	
  

