
                                                          Balans per 31 december 2016
     Activa 2015 2016                 Passiva 2015 2016

Liquide middelen    Reserveringen

1) Rabobank betaalrekening 7.195,34 7.505,75 10) Egalisatiereserve 733,03 1.133,03

2) Rabobank spaarrekening 7.763,29 7.800,15 11) Reserve KOA 4.968,11 3.277,79

3) Vast wisselgeld exposities e.d. 50,00 12) Reserve Inrichting e.a. 1.950,00 1.950,00

4) 13) Reserve Ledenwerving/PR 877,63 1.795,08

5) 14) Reserve Educat1e 900,00

6)    Schulden

7) 15) Vooruitbet. contriburies 146,00 50,00

Vorderingen 16) Vooruitbet subs.gem. Ede. 6.000,00 6.500,00

8) Vergoeding OVB adv.kosten 191,64 17) Te ontv. huurnota Erica

9)Malkander  subs. Wervingsfold. 250,00 18) Voorschot J van den Hazel 475,50

Totaal activa 15.150,27 15.605,90 Totaal passiva 15.150,27 15.605,90

                                                     Baten en lasten 2016 en begroting 2017 

Begroting Begroting

       Baten 2015  2016 2016  2017

19) Contributie 4.713,07 4.900 4.914,07 5.040

20) Exploitatie-subsidie gemeente Ede 5.000,00 4.500 4.500,00 5.000

21) Subsidie speciale projecten

22) Subsidie Ledenwerving Malkander 500 250,00 250

23) Kijkdoos Open Ateliers KOA 1.500 1.500,00 1.500

24) Van Gogh Project 2.500,00

25)  inkomsten (o.a. entree concert en lezingen) 897,80 300 251,80 300

26) Provisie verkopen 247,25 200 184,67 250

27) Rente

                                                                                                         Totale baten 13.358,12 11.900 11.600,54 12.340
      Lasten

28) Kosten Project van Gogh 2.511,34

29) Kosten voorjaarsexpositie 3.322,77 2.750 2.598,38 2.750

30) Kosten lezingen 209,99 250 210,69 250

31) Kosten concert 1.594,64 1.200 1.132,11 1.200

32) Kosten excursie en bijeenkomst vrijwilligers 314,74 300 316,00 300

33) Kosten Kunstmarkt 108,73 400 371,08 350

34) Kosten scholenprojecten 185,16 300 12,50 185

35) Kosten najaarsexpositie 2.762,14 2.750 2.073,83 2.750

36) Kosten Kijkdoos Open Ateliers (KOA) 3.500 3.190,32 0

37) Kosten ledenwerving/PR 1.031,85 800 405,35 800

38) Kosten inrichting 498,03 250 199,90 250

39) Algemene kosten 2.121,23 1.400 563,25 1.400

40) Beschikbaar voor/ten laste van reserveringen    (alleen in begroting) -2.000 2.105

                                                                                                        Totale lasten 14.660,62 11.900 11.073,41 12.340

                                                                               Positief/negatief resultaat -1.302,50 0 527,13 0

                                       Verdeling van positief/negatief resultaat -1.302,50 527,13

41) Ten late/bate van reserve KOA -1.690,32

42) Ten laste/bate van  egalisatiereserve -353,90 400,00

43) Ten laste/bate van reserve inrichting -150,00 0,00

44) Ten bate/laste van reserve educatie 900,00

45) Ten bate/lasten van reserve ledenwerving -798,60 917,45
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Toelichting op de staat van baten en lasten 2016 en de begroting 2017  

 

19)                  Contributie 

In de ALV-2010 is de contributie verhoogd van € 22  naar  € 24 per jaar. Tot nu toe is dat zo 

gebleven. Mede door de actieve ledenwerving is het aantal leden ten opzichte van het 

voorgaande jaar iets toegenomen. Het begrote bedrag van contributie voor 2017 van € 5.040  

houdt de doelstelling in van enige ledengroei. 

 

20) en  23)       Subsidies 

Voor 2017 heeft de gemeente Ede een subsidie toegekend van € 5.000. Het subsidiebedrag 

voor 2016 bedraagt € 4.500. 

Daarnaast heeft de gemeente Ede in 2016 een subsidie van €, 1.500 toegekend voor de 

organisatie van de tweejaarlijkse Kijkdoos Open Ateliers in 2016. Ook voor 2017 is deze 

tweejaarlijkse subsidie toegekend van € 1.500. Deze subsidie is evenals de subsidie van € 

5.000 al eind 2016 door de gemeente overgemaakt. Deze vooruit ontvangen subsidie is als 

schuld 16) op de balans opgenomen.) 

 

22), 33) en 37)   Ledenwerving PR en Kunstmarkt Bennekom 

In 2016 is een nieuwe uitgave van de wervingsfolder gerealiseerd. De stichting Malkander 

heeft hiervoor een subsidie toegekend van € 250.  In 2017 mag geen bijdrage aangevraagd 

worden voor een folder (is 2 jaarlijks geworden). Wel mogen we een bijdrage voor een PR 

actie aanvragen van max. 250 euro) 

De huurkosten voor de muziektent komen ten laste van de kunstmarktexploitatie 2016,  

evenals de kosten voor de creatieve kinderworkshops in de muziektent. 

 

36)                    Kijkdoos open ateliers 

In 2016 heeft een succesvolle Kijkdoos Open Ateliers plaatsgevonden. Nieuw was de speciale 

kinderactiviteit met bezoek van schoolklassen aan een atelier. De kosten bedroegen € 

3.190,32 terwijl in 2016 daarvoor € 1.500 subsidie was ontvangen. Omdat het een 

tweejaarlijkse activiteit is waarvoor jaarlijks wordt gereserveerd, is het verschil bedrag van € 

1.690,32 ten laste van de reserve hiervan gebracht. 11) en 41). 

 

29) en 35)        Kosten exposities 

De expositiekosten bestaan voor een groot deel uit de huur van de expositieruimte in villa 

Erica. Daarnaast zijn er de kosten van gedrukte uitnodigingen, posters, zaalaankleding, 

verzekering en kunstwerken, attenties kunstenaars catering, muziek bij opening e.d. 

 

31)                   Kosten concert 

Omdat in 2015 bij het concert de zaal in villa Erica te klein bleek en een aantal bezoekers 

teleurgesteld moest worden, heeft het concert in 2016 plaatsgevonden in de Ontmoeting aan 

de Emmalaan in Bennekom. Dat betekende wel extra kosten voor de zaalhuur. Ondanks dat 

konden de kosten (€ 1.135,11) toch binnen het begrote bedrag ( € 1.200) worden gehouden.  

 

25)en 26)         Diverse inkomsten en provisie verkoop 

Provisie is afhankelijk van wat er aan kunstwerken tijdens de expositie wordt verkocht. De 

verkoop van kunstwerken is geen uitgangspunt bij het samenstellen van de exposities en is 

moeilijk in te schatten. 
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38)                    Kosten inrichting 

In 2016 is een steekwagentje aangeschaft voor € 20,00 en zijn er ook banken gekocht  voor de 

exposities voor € 179,90. 

 

39)                   Algemene kosten 

Onder deze post zijn alle kosten samen genomen die geen specifieke activiteit betreffen, zoals 

Kamer van Koophandel, bankkosten, algemene verzekeringen, algemeen drukwerk, kosten, 

algemene ledenvergadering, kopieerkosten, kantoorartikelen, enz. De kosten bleven dit jaar 

ver onder het begrote bedrag doordat veel aan portokosten werd bespaard door digitale 

verzendingen en er geen algemeen drukwerk nodig was. Toch moet er rekening mee worden 

gehouden dat dit bedrag in 2017 weer aanzienlijk hoger zal uitvallen. 

 

                             Verdeling van het positieve resultaat 

11) en 41)   Het baten- en lastenoverzicht laat voor 2016 een positief resultaat zien van 

 € 527,13. Omdat het verschil tussen baten en lasten van de gehouden KOA hierin ten laste 

van de reserve dient te komen, wordt aan de reserve hiervoor € 1.690,32 onttrokken.   

10) en 42)   Om de egalisatiereserve weer op peil te brengen wordt hieraan € 400,00 

toegevoegd. 

14) en 44)   Om de educatie te bevorderen verwacht het bestuur een forse investering te 

moeten doen. Het voornemen bestaat om lesmiddelen, eventueel een goed gevulde leskist en 

materialen aan te schaffen. Daarnaast ligt er een verzoek van een school om een bijdrage te 

leveren om hun cultuuronderwijs naar een hoger plan te tillen. Daarom is hiervoor een reserve 

gevormd van € 900,00. 

13) en 45)   Ook voor de ledenwerving verwacht het bestuur een forse investering te moeten 

doen. Het voornemen bestaat om een nieuwe ledenwerfactie te houden, onze werfkracht 

tijdens exposities te vergroten en een nieuwe actie tijdens de kunstmarkt uit te voeren. 

Daarom is hiervoor aan de reserve een bedrag toegevoegd van € 719,45.  

 

 


