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Jaarrekening 2019 Gelre  
 

Bedragen zijn verantwoord op basis van kasstelsel en betreffen dus de feitelijke mutaties in het boekjaar zelf. 
_________________________________________________________________________________________ 

 
Exploitatie Vereniging Gelre 

 
          2018  rek  2019 begr    2019 rek 
Inkomsten 
Contributies         12.052,00  13.000,00 15.647,50    
Giften              210,18         PM          295,00 
Subsidie                   -         PM              0,00 
Verenigingsactiviteiten: deelnamegelden        1.487,00    2.000,00       3.077,50     
Verkoop Werken/BMG/CDRoms           751,95       500,00      169,61        
Rente                33,10         25,00          1,43        
Algemene baten                 0,00                            20,00  
Totaal inkomsten          14.534,23  15.525,00 19.211,04    
 
Uitgaven 
BMG - uitgave          13.107,50  14.400,00  3.000,00 
BMG - verzendkosten         1.465,98    1.600,00  
Verenigingsactiviteiten: uitgaven           630,00      2.000,00    3.922,45   
Bestuur en organisatie         3.569,07    2.200,00   1.982,45 
PR/Website             323,49       350,00      355,76  
Totaal uitgaven        19.096,04  20.550,00   9.260,66 
Saldo                              -/- 4.561,81 -/-5.025,00         +  9.950,38 
 

afwikkeling via Stichting Gelre1: 
Overboeking                   -          16,28 
Subsidie                   -                  -                 
  Totaal inkomsten                   -           16,28    
BMG                        -             - 
Bank: correctie kosten 2017             14,83           
Bank                63,17          79,16      
  Totaal uitgaven               78,00          79,16 
   
Saldo         -/-    78,00   -/-    62,88 
 
Gecombineerd exploitatiesaldo      -/-4.639,81    + 9.887,50 
 
__________________________________________________________________________________________ 

Balans Vereniging / Stichting Gelre 
   Activa    Passiva 
   ultimo 2018 ultimo 2019   ultimo 2018 ultimo 2019 
 
Spaartegoed AAB   4.500      4.501  E.V. / Alg.Res.       32.253     29.998  
Spaartegoed ING  12.119    12.119  Reserve ‘Gorissen’      2.950       2.950      
Betaalrek. ING  13.363      8.457  Rererve BMG 2019       13.000 
Betaalrek. AAB    1.258    16.114  Reserve symp. 2018      857 
Voorraden           3             3   
   ______   ______           
   31.243    41.194         
* Bankrek. Stg. Gelre  _4.817      4.754         ______    ______ 
 
   36.060    45.948          36.060     45.948 

 
1 De Stichting Gelre is in het leven geroepen voor financiële afdoening van wetenschappelijke activiteiten (publicaties) waarvoor 
subsidiebijdragen kunnen worden ontvangen. In 2019 zijn geen betalingen via de stichting gedaan. 
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Toelichting Exploitatie 2019 
 

Inkomsten 
 

Contributies: Over 2018 is nog een bedrag ontvangen van € 2.059. De contributie-ontvangsten voor 2019 
bedragen € 13.338,50 (€ 13.513,50 minus restitutie ad € 175). Over 2020 is € 75 vooruit ontvangen. 
Het ledental is iets gedaald, tot 325 gewone leden en 92 instellingen. De lidmaatschapsbijdrage is ongewijzigd 
gebleven: € 35 voor een enkel lidmaatschap en € 42,50 voor een partnerlidmaatschap. 
Giften: Een aantal leden heeft extra gedoneerd. 
Subsidies: In 2019 zijn geen subsidies ontvangen. Door de Stichting Fonds A.H. Martens van Sevenhoven is wel 
een royale subsidie verstrekt voor publicatie van Rudolf A.A. Bosch’ dissertatie, Stedelijke macht tussen 
overvloed en stagnatie, in de ‘Werken Gelre’. Deze subsidie is rechtstreeks aan de uitgever (Verloren) voldaan. 
Voor de publicatie van het Jaarboek Gelre is door voornoemde stichting weer een bijdrage toegezegd. 
Deelnamegelden: Voor het symposium in Hernen is € 1.890 aan deelnamegelden ontvangen. Voor de 
ledenexcursie in het najaar € 1.187,50. Tezamen € 3.077,50.  
Verkopen: Verkoop van boekpublicaties en digitale uitgaven (DVD’s) verliep nog via het Gelders Archief. De 
voorraad DVD’s is uitgeput; deze inkomstenbron vervalt daarmee.  

 
Uitgaven 

 
BMG en Verzendkosten: Voor de redactie is, conform begroting, € 3.000 betaald. Het jaarboek is pas in januari 
2020 verschenen en de rekening voor druk en verzendkosten wordt daarom pas in het nieuwe jaar ontvangen, 
betaald en verantwoord. Daartoe wordt op de balans een bedrag van € 13.000 gereserveerd (€ 11.400 voor de 
uitgave en € 1.600 voor verzendkosten, zoals begroot).   
Verenigingsactiviteiten: Voor het symposium van 2018 was in dat jaar nog geen afrekening ontvangen. Via de 
balans werd daarom € 857 beschikbaar gehouden voor de bekostiging. In 2019 is uiteindelijk € 671,61 betaald. 
De balansreservering kan zodoende vrijvallen, met een meevaller voor de exploitatie.  
De voorjaarsbijeenkomst in Hernen kostte € 1.551,84. De deelnamebijdragen bedroegen € 1.890, zodat deze 
activiteit een positief saldo liet zien van € 338,16. Voor de najaarsexcursie is in totaal € 1.629 betaald. Tegenover 
€ 1.187,50 aan bijdragen kostte de activiteit daarmee per saldo € 441,50. Het is dus niet helemaal gelukt, de 
activiteiten budgettair neutraal te laten verlopen.   
Bestuur en organisatie: De onder deze post verantwoordde kosten betreffen: 

- kosten bank en betalingsverkeer:     €    335,09 
- Stichting Gelre i.v.m. behoud rekening    €      16,28 
- algemene kosten      €      20,00 
- restitutie contributie     €    175,00 
- Erfgoed Gelderland: lidmaatschap:     €    121,00 
- Geldristenbijeenkomst:     €     
- div. bestuurskosten:     €      32,30 
- GA: secretariaat en kopieerkosten:     €    692,48 
- GA: verzendkosten contrib., verkopen   €    590,30 

Totaal:         € 1.982,45 (begroot: € 2.200,00) 
 
De aansprakelijkheidsverzekering is in februari 2019 opgezegd. Het Gelders Archief stopt per 2020 met de 
dienstverlening aan Gelre. Onder ‘div. bestuurskosten’ is een attentie ad € 30 begrepen voor May Schepers van 
het Gelders Archief voor de jarenlange plezierige samenwerking. Het bestuur heeft driemaal vergaderd in Huis 
Zypendaal; dankzij de gastvrijheid van GLK waren hier geen kosten aan verbonden. 
PR/Website: De kosten hebben betrekking op serverhuur en domeinregistratie.  
 

Toelichting Balans 2019 
Activa / Bezittingen: 
De activa bestaan uit de saldi van de diverse betaal- en spaarrekeningen. Het saldo van de Stichting Gelre is 
afzonderlijk getoond: de stichting is een afzonderlijke rechtspersoon. We hebben hier strikt genomen dus niet met 
een geconsolideerde maar met een gecombineerde balans te maken.  
Passiva / Schulden 
Het jaar 2019 sluit met een positief saldo van € 9.888. Daar moeten echter de uitgevers- en verzendkosten voor 
de BMG 2019, die in 2020 betaald worden, nog van af. Daarvoor is het begrote bedrag van € 13.000 als reserve 
op de balans opgenomen. Met inbegrip van dit bedrag sluit de exploitatie dus met een verlies van € 3.112. Het 
verlies leidt tot een daling van het Eigen Vermogen (Algemene Reserve).  
Naast de reservering voor de BMG 2019 is nog altijd de bestemmingsreserve voor de beoogde publicatie over 
Gorissen vastgehouden op de balans. 
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