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Jaarrekening 2021 Gelre  
 

Bedragen zijn verantwoord op basis van kasstelsel en betreffen de feitelijke uitgaven en ontvangsten in het 
boekjaar zelf. 

_________________________________________________________________________________________ 
 

Exploitatie Vereniging Gelre 
 
          2020  rek  2021 begr    2021 rek 
Inkomsten 
Contributies         12.004,00  12.500,00 14.051,00    
Giften              130,00         PM          247,50 
Subsidie                  0,00    2.000,00             0,00 
Verenigingsactiviteiten: deelnamegelden               0,00    2.000,00       1.125,00     
Verkoop Werken/BMG/CDRoms           433,50       500,00      787.10        
Rente                  3,51           0,00          0,00        
Algemene baten                 4,50                            75,50  
Totaal inkomsten          12.575,51  17.000,00 16.286,10    
 
Uitgaven 
BMG - uitgave          21.203,00  13.000,00          0,00 
BMG - verzendkosten         1.620,99    1.600,00      176,75 
Verenigingsactiviteiten: uitgaven              0,00    2.000,00       871,20   
Bestuur en administratie         1.205,51    1.500,00   1.283,44 
PR/Website             484,99       400,00          0,00  
Totaal uitgaven        24.514,49  18.500,00   2.331,39 
Saldo                            -/- 11.938,98 -/-1.500,00       +  13.954,71 
 

afwikkeling via Stichting Gelre1: 
Overboeking                          
Subsidie          4.500,00            0,00             
  Totaal inkomsten          4.500,00            0,00    
BMG                        -             - 
Bank en KvK               86,52        106,74     
  Totaal uitgaven               86,52        106,74 
   
Saldo        + 4.413,48   -    106,74 
 
Gecombineerd exploitatiesaldo     -  7.525,50              + 13.847,97 
 
__________________________________________________________________________________________ 

Balans Vereniging / Stichting Gelre 
   Activa    Passiva 
   ultimo 2020 ultimo 2021   ultimo 2020 ultimo 2021 
 
Spaartegoed AAB   4.502      4.502  E.V. / Alg.Res.       32.472     31.721  
Spaartegoed ING  12.122             0  Reserve ‘Gorissen’      2.950       2.950      
Betaalrek. ING    5.397    32.557  Reservering BMG                14.600 
Betaalrek. AAB    7.231      6.148  Voorz. 2022 (125 jr.)    3.000       3.000 
Voorraden           3             3   
   ______   ______           
   29.255    43.210         
* Bankrek. Stg. Gelre    9.167      9.061         ______    ______ 
 
   38.422    52.271          38.422     52.271 

                                                 
1 De Stichting Gelre is in het leven geroepen voor financiële afdoening van wetenschappelijke activiteiten (publicaties) waarvoor 

subsidiebijdragen kunnen worden ontvangen. 
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Toelichting Exploitatie 2021 
 

Inkomsten 
 

Contributies: De contributie-ontvangsten in 2021 zijn hoger dan in het voorgaande jaar dankzij nagekomen 
bijdragen over 2020 (gerappelleerd begin 2021) en een behoorlijke betalingsdiscipline over 2021, al is er nog 
steeds een aantal leden dat nalatig was met (tijdige) betaling – zij ontvingen begin 2022 opnieuw een 
betalingsverzoek. Het ledental ultimo het verslagjaar was 410: 320 gewone leden en 90 institutionele leden 
(bibliotheken etc.). De lidmaatschapsbijdrage bleef evenals voorgaande jaren € 35 voor een enkel lidmaatschap 
en € 42,50 voor een partnerlidmaatschap. 
Giften: Een aantal leden heeft extra gedoneerd.    
Subsidies: Er zijn geen subsidies aangevraagd of ontvangen in 2021. 
Deelnamegelden: Als gevolg van de coronamaartregelen kon het symposium opnieuw geen doorgang vinden. In 
september was er wel een excursie, naar Nijmegen. Alleen voor deze activiteit waren er dus kosten en 
opbrengsten. Financieel heeft de activiteit een bescheiden positief resultaat opgeleverd (€ 1.125 -/- € 871: € 254).  
Verkopen: Van het jaarboek 2020 is een twintigtal exemplaren nabesteld. Daarnaast zijn nog enkele oudere 
jaarboeken verkocht.    

 
Uitgaven 

 
BMG en Verzendkosten: In 2021 zijn geen kosten geboekt voor de Bijdragen en Mededelingen. In december 
2020 zijn de druk- en verzendkosten betaald voor het jaarboek 2020. Het jaarboek 2021 zal begin 2022 
verschijnen en betaald worden. De geraamde kosten worden op de balans 2021 gereserveerd.  
Als verzendkosten zijn in de huidige rekening de kosten genoteerd voor het toesturen van de afzonderlijke 
bestellingen. 
Verenigingsactiviteiten: Zie hierboven bij Inkomsten, Deelnamegelden.   
Bestuur en organisatie: De onder deze post verantwoordde kosten betreffen: 

- Bestuurskosten:      €    259,59 
- Erfgoed Gelderland: lidmaatschap:     €    121,00 
- Administratie:       €    341,79 
- Porto fysieke ledenpost (ALV en contributiebrief)  €    142,46 
- Kosten bank en betalingsverkeer:     €    348,60 
- Algemene kosten      €      70,00 

Totaal:         € 1.283,44 
Onder de Bestuurskosten zijn mede begrepen de kosten voor aanschaf van een ‘stappenplan WBTR’. Het 
bestuur heeft driemaal digitaal vergaderd en eenmaal op een locatie van de Radboud Universiteit.  
De vereniging is aangesloten bij de stichting Erfgoed Gelderland en betaalt daar jaarlijks contributie voor. 
De administratiekosten betreffen de vergoeding die betaald wordt aan Bureau Interface te Nijmegen. Dat bureau 
verstuurt ook fysieke post aan leden waarvan geen e-mailadres bekend is: zie Porto fysieke ledenpost.  
Onder Algemene kosten is een tweetal restituties geboekt van dubbel betaalde contributies. 
PR/Website: De hosting van de website wordt sinds september 2020 verzorgd door Bureau Interface. De kosten 
daarvoor zijn opgenomen bij de hierboven vermelde post Administratie.  
 

Toelichting Balans 2021 
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.   
Passiva / Schulden 
Het jaar 2021 sluit met een positief saldo van € 13.848, met name doordat de kosten voor het Jaarboek 2021 zijn 
doorgeschoven naar 2022. Op de balans zijn daarom bedragen voorzien van € 13.000 en € 1.600 voor 
respectievelijk redactie en druk van het Jaarboek en verzendkosten. De Vrije / Algemene Reserve daalt licht met 
ca. € 750. Naast de Algemene Reserve is nog altijd de bestemmingsreserve voor de beoogde publicatie over 
Gorissen vastgehouden op de balans. Verder is sinds de jaarrekening 2020 een voorziening van € 3.000 
opgenomen voor de viering van het 25e lustrum van de vereniging in 2022. 
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