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Voor u ligt het financiële jaarverslag over 2016 van onze vereniging.  Over 2016 laat de resultaten rekening een 

negatief resultaat van € 523,- zien ten opzichte van een begroot negatief resultaat  van  € 236,-. De opbrengsten 

waren conform verwachting lager dan voorgaand jaar,  met name als gevolg van een lagere opbrengst uit de 

veiling commissie, direct gerelateerd aan de lagere gerealiseerde veiling omzet. De kosten kwamen hoger uit dan 

verwacht en in vergelijking met voorgaand jaar. Dit komt voornamelijk door  hogere bestuurskosten als gevolg 

van eenmalige kosten i.v.m. met de bestuurswisseling in 2016. Deze kosten worden gedeeltelijk gecompenseerd 

door lagere administratie- en representatiekosten en kosten van de gehouden verlotingen . De kosten van de 

nieuwsbrief konden gelijk worden gehouden aan voorgaand jaar en aanzienlijk lager dan verwacht. Dit is mede te 

danken aan het beperkte aantal fysiek te versturen exemplaren, waardoor porto- en drukkosten beperkt blijven. 

Vanuit de rondzending kon een mooie bijdrage over 2016 worden bijgeschreven in vergelijking met voorgaand 

jaar. Dit is met name te danken aan de genomen beslissing om de bankrekeningen van de rondzending anders in 

te richten, waardoor aanzienlijk kon worden bespaard op bankkosten. Aan het einde van het jaar is de voorraad 

aangevuld met nieuwe stokboeken en pennen ten behoeve van de prijzenpot voor de verlotingen, hetgeen zich 

vertaalt in een toename van de post materialen op de balans. Aan de reservering voor ons 50 jarig jubileum in 

2018 is conform begroting  gedoteerd. In 2017 zal het bestuur een voorstel doen aan de leden voor het 

beschikbaar te stellen budget, waarvoor de vermogens positie van onze vereniging per eind 2016 voldoende 

ruimte biedt. 

 

M.N. Dijkhuizen 

Penningmeester 

Balans 31 dec. 16 31 dec. 15 31 dec. 16 31 dec. 15

Materialen 864,15          232,60          Vermogen 6.282,75       6.805,92       

Te ontvangen bedragen 151,84          147,40          Reservering jubileum 1.200,00       1.050,00       

Bank 246,56          471,43          Vooruitontvangen contributie 649,00          170,00          

Spaarrrekeningen 6.999,40       7.199,29       Te betalen 25,00             124,80          

Kas 100,00          100,00          Te betalen maandblad 205,20          -                 

8.361,95       8.150,72       8.361,95       8.150,72       

Resultaten rekening 2016 Begroting '16 2015 2016 2015

Contributies 2016 1.626,00       1.649,00       1.695,00   Vermogen 1 januari 6.805,92       6.718,81       

Veiling opbrengsten 142,90          100,00          85,44         Resultaat boekjaar -523,17         87,11             

Verloting 403,10          400,00          442,90       Vermogen 31 december 6.282,75       6.805,92       

Bibliotheek 26,00             15,00             16,00         

Stuiverboeken 66,51             50,00             57,59         2016 2015

Rondzendverkeer 128,45          50,00             10,51         Omzet 2.037,06       3.163,65       

Veiling commissie 405,71          500,00          580,69       Verkoop commisie 203,54          275,48          

Rente 25,03             50,00             58,55         Omzet inclusief commissie 2.240,60       3.439,13       

Totaal opbrengsten 2.823,70       2.814,00       2.946,68   

Afdrachten inzenders -2.037,06     -3.163,65     

Verloting -175,45         -275,00         -263,00     Verkoop commisie 202,17          305,21          

Bestuurskosten -860,85         -200,00         -161,44     Resultaat uit veilingen 405,71          580,69          

Administratiekosten -198,31         -300,00         -292,09     

Nieuwsbrief -186,11         -300,00         -195,82     Rondzendverkeer 2016 151,84          

Representatiekosten -265,26         -300,00         -329,82     Nog te ontvangen bedragen 151,84          

Zaalhuur -844,25         -875,00         -850,75     

KNBF -425,70         -425,00         -425,70     Opslag 25,00             

Opslag -25,00           -25,00           -25,00       Nog te betalen bedragen 25,00             

Jubileum -150,00         -150,00         -150,00     

Ruilbeurs -163,60         -150,00         -163,60     Per stuk Totaal

Bibliotheek -79,80           -50,00           -             Printer 1,00               43,00             

Overige 27,46             -                 -2,35          Laptop 1,00               100,00          

Totaal kosten -3.346,87     -3.050,00     -2.859,57  3 dameshorloges 20,30             60,90             

Totaal resultaat boekjaar -523,17         -236,00         87,11         18 stockboeken 16 pag wit 9,25               166,50          

18 stockboeken 16 pag zwart 10,50             189,00          

20 Pennen 14,50             290,00          

Batterijen horloges 14,75             

Materialen 864,15          


