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Toelichting op de staat van baten en lasten 2017 en de begroting 2018 en 2019
Het bestuur heeft er voor gekozen om vanaf dit jaar niet alleen het lopende jaar in de
begroting te tonen, maar ook het volgende jaar.
21)
Contributie
De contributie bedraagt, sinds 2011, € 24 per jaar en ook in 2017 en 2018 is de contributie
zo. De begroting gaan uit van ca. 210 leden. Voor 2019 stelt het bestuur een
contributieverhoging voor naar 27,50 €. Het doel hiervan is om in een paar jaar een reserve op
te bouwen voor het in 2021 te vieren jubileum
22)
Subsidies
Voor 2018 is bij de gemeente Ede een van subsidie 7000,-- € aangevraagd t.b.v. de normale
exploitatie ( 5000,-- ) en voor de tweejaarlijkse KOA ( 2000,--). Voor 2019 zal eveneens een
subsidie aangevraagd worden van 7000,-- €.
Hierover wordt pas tegen het eind van 2018, door de gemeente Ede, beslist.
24) en 39)
Ledenwerving PR en Kunstmarkt Bennekom
In 2017 is een nieuwe uitgave van de wervingsfolder gerealiseerd. De stichting Malkander
heeft hiervoor een subsidie toegekend van € 250.
De huurkosten voor de muziektent komen ten laste van de kunstmarktexploitatie (OVB). De
kosten voor de creatieve kinderworkshops in de muziektent worden door De Kijkdoos
gedragen.
38)
Kijkdoos open ateliers
In 2018 zal er weer een Kijkdoos Open Ateliers plaatsvinden. In 2017 is gereserveerd ( uit de
subsidie van de gemeente) en in 2018 zullen de kosten komen uit de subsidie 2018 en de
reservering welke in 2017 zijn gedaan. Ook in 2019 zal weer een deel van de aan te vragen
gemeentelijke subsidie worden gereserveerd voor de KOA 2020. Ook dit jaar proberen we
weer een speciale kinderactiviteit met bezoek van schoolklassen aan een atelier te
organiseren.
Omdat de KOA een tweejaarlijkse activiteit is waarvoor jaarlijks wordt gereserveerd.
31) en 37)
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. In 2017
waren met name de kosten van de najaarstentoonstelling hoger dan begroot door de grote
waarden van de kunstwerken ( en daardoor de verzekering) en het extra transport van een
buitenformaat kunstwerk.
33)
Kosten concert en lezing
Deze kosten kunnen over het algemeen goed worden begroot.
26) en 28)
Diverse inkomsten en bijdrage
Verkoopbijdrage 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.

38)
Kosten inrichting
In 2017 geïnvesteerd in presentatiemiddelen, o.a. in zes panelen die zelfstandig kunnen staan.
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 2018 weer aanzienlijk hoger zal uitvallen.

Verdeling van het positieve resultaat
Het bestuur van de Kijkdoos heeft er voor gekomen de reserves samen te voegen tot een
algemene reserve.
 In elke periode van twee jaar wordt de algemene reserve gevoed met de
projectsubsidie van de gemeente Ede voor de KOA en weer belast met de kosten die
met de KOA gepaard gaan. In de baten 23) en de Lasten 36 ) is dit te volgen.
 De Vereniging ie weliswaar huurder van de ruimte in Villa Erica maar heeft ook eigen
benodigdheden voor de inrichting van tentoonstellingen en voor het faciliteren van
lezingen, enz.
 De vereniging richt zich mede op de schooljeugd en educatie. De kosten van de
activiteiten en de investeringen om deze mogelijk te maken variëren van jaar tot jaar.
Om de kosten niet ten laste te laten komen van één jaar kan worden geput uit de
reserveringen.
 De kosten voor de PR en ledenwerving zijn vaak moeilijk aan een jaar toe te rekenen.
Folders, drukwerk, promotiemateriaal, enz. worden aangeschaft ten behoeve van
gebruik in meerdere jaren.
 De Kijkdoos bestaat in 2021 50 jaar. Dit jaar is gestart met de voorbereiding van het
jubileum. Vooruitlopende op concrete plannen wordt nu al voorzien dat er uit de
algemene reserveringen geput zal moeten worden om de plannen te realiseren.
Daarnaast zal er, natuurlijk, ook een beroep gedaan worden op externe bronnen.

