
Toelichting op de Jaarcijfers 

 
Er zijn drie documenten Winst /Verlies 2019; Balans & Reserves; Begroting 2020/2021  

 
1. Winst of Verlies 2019 geeft de inkomsten en uitgaven weer die betrekking hebben op het 

boekjaar 2019. Dat kunnen dus inkomsten zijn zoals contributiebetalingen voor 2019 gedaan 

in 2018, of pas in 2020. Voor betalingen geldt hetzelfde.  

De totale inkomsten bedragen ruim € 35.374. De 786 leden betalen ca € 33.300; in de loop 

van het jaar zeggen leden op, maar er komen ook nieuwe leden vandaar dat de betalingen € 

700 hoger uitvallen. 

De totale uitgaven bedragen € 33.878. De uitgaven voor de meeste posten zijn vergelijkbaar 

met vorige jaren. Vanwege het lustrumjaar en het verwachte overschot op de begroting is 

besloten met steun van de provincie (€ 6.057) de Numaga publicaties te digitaliseren en via 

internet toegankelijk te maken, resterende kosten € 3.430 (afgerond en betaald in 2020). 

Het resultaat (inkomsten min uitgaven) is € 1.496. 

 

2. 

Balans en Reserves geeft de stand op 31 december 2019 weer op de diverse bankrekeningen: 

€ 47.256. Dat moet worden gecorrigeerd voor tegoeden en nog te betalen rekeningen, en 

vooruitbetaalde contributie 2020. Dat zijn dit jaar hoge bedragen (crediteuren betaald in 2020 

€ 11.481 en contributie 2020 betaald in 2019 € 14.930. Met buitenlandse bibliotheken is in 

2019 afgesproken dat zij in januari een pakket met publicaties van het aflopen jaar ontvangen, 

tegen een betaling van € 50,00 vanwege hoge portokosten. Dat heeft met terugwerkende 

kracht de reserves over 2018 met € 340,00 verhoogd. Na deze correctie is de reserve 2019 (€ 

20.845) ten opzichte van 2018 ook hier toegenomen met € 1.496. 

 

 

3. 

Begroting 2020 en 2021 geeft de verwachtingen weer voor het lopend jaar en 2021. De 

begroting 2020 (gemaakt in 2019) heb ik aangepast vanwege de Corona-samenleving.  

Naar verwachting zullen de contributie-inkomsten dalen, vanwege minder aanwas van leden. 

De btw-procedure is dit jaar veranderd (aangifte per 3 maanden), naar verwachting levert dat 

dit jaar een teruggave op (vanwege hoge uitgaven digitalisering). Inkomsten door 

kaartverkoop en producten valt bijna weg door het ontbreken van lezingbijeenkomsten; de 

uitgaven voor bijeenkomsten vallen daardoor grotendeels weg; de geplande dubbele edities 

van het Katern verhogen de kosten (€ 2.000). De inkomsten zullen echter nog voldoende zijn 

voor de uitgaven. 

Voor 2021 ben ik uitgegaan van bijna normale activiteiten.  

 

Conclusie 

Het bestuur is erin geslaagd de uitgaven stabiel te houden. Voor de komende jaren gaan de 

inkomsten licht dalen door verminderde toestroom van leden en de uitgaven licht stijgen, 
maar voorlopig niet naar het niveau van de inkomsten. 

 

 


