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Jrrek. Gelre 2022 ALV 

 
 

Jaarrekening 2022 Gelre  
 

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

_________________________________________________________________________________________ 
 

Exploitatie Vereniging Gelre 
 
         2021  rek  2022 begr    2022 rek 
Inkomsten 
Contributies        14.051,00  12.500,00  12.901,50    
Giften             247,50         PM           550,00 
Subsidie                 0,00    2.000,00           0,00 
Subsidie provincie tbv digitalisering                        8.915,00 
Verenigingsactiviteiten: deelnamegelden       1.125,00    2.000,00        3.475,00     
Verkoop Werken/BMG           787,10       250,00       221,00        
Rente                 0,00           0,00           0,00 
Overboekingen van Stg. Gelre               6.990,66 
Algemene baten              75,50           0,00               0,00  
Totaal inkomsten       16.286,10  16.750,00  33.053,16    
 
Uitgaven 
BMG - uitgave                 0,00  13.000,00  12.646,50 
BMG - verzendkosten           176,75    1.600,00    1.186,71 
BMG – digitalisering           9.084,77 
Verenigingsactiviteiten: uitgaven          871,20    2.000,00     5.170,58   
Bestuur en administratie        1.283,44    1.250,00       853,92 
PR/Website                0,00       400,00       360,00  
Totaal uitgaven         2.331,39  18.250,00  29.302,48 
Saldo               +  13.954,71 -/-1.500,00                  +    3.750,68 
 

afwikkeling via Stichting Gelre1: 
Subsidie                0,00             0,00             
  Totaal inkomsten              0,00               0,00    
BMG                   -               - 
Overboekingen naar Vereniging         6.990,66         
Bank en KvK            106,74         149,64     
  Totaal uitgaven            106,74      7.140,30   
Saldo      -      106,74    - 7.140,30 
 
Gecombineerd exploitatiesaldo   + 13.847,97                  - 3.389,62 
 
__________________________________________________________________________________________ 

Balans Vereniging / Stichting Gelre 
   Activa    Passiva 
   ultimo 2021 ultimo 2022   ultimo 2021 ultimo 2022 
 
Spaartegoed AAB   4.502      4.372  E.V. / Alg.Res.       31.721     29.331   
Spaartegoed ING           0             0  Reserve ‘Gorissen’      2.950       2.950      
Betaalrek. ING  32.557    11.682  Reservering BMG      14.600         14.600 
Betaalrek. AAB    6.148    30.904  Reserv. 2022 (125 jr.)  3.000        
Voorraden           3             3  Reserv. digit. BMG        2.000 
   ______   ______           
   43.210    46.961         
* Bankrek. Stg. Gelre    9.061      1.920         ______    ______ 
 
   52.271`    48.881          52.271     48.881 

                                                 
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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Jrrek. Gelre 2022 ALV 

Toelichting Exploitatie 2022 
 

Inkomsten 
 

Contributies: De contributie-ontvangsten in 2022 komen min of meer uit op het begrote niveau. Eind 2022 zijn nog 
herinneringsberichten uitgegaan naar leden die nalatig waren met (tijdige) betaling. Jammer genoeg blijken een of 
meerdere rappelrondes ieder jaar weer noodzakelijk te zijn. 
Het ledental ultimo het verslagjaar was 420: 330 gewone leden en 90 institutionele leden (bibliotheken etc.). 
Giften: Een aantal leden heeft extra gedoneerd.    
Subsidies: In 2022 is door de provincie Gelderland een subsidie toegekend van € 8.915 voor digitalisering van de 
Jaarboeken 1961-2016. Een subsidie van de Stichting Martens van Sevenhoven voor het Jaarboek 2022 is 
toegezegd, maar zal pas in 2023 worden ontvangen.  
Deelnamegelden: In mei 2022 vond het jaarsymposium (met ALV) plaats in Zutphen. De excursie volgde in 
september, naar Paleis Het Loo. Het 125-jarig jubileum werd in november gevierd, in Arnhem. Ledenactiviteiten 
horen in principe budgettair neutraal te zijn. In 2022 is dat niet gelukt. Het symposium liet een klein verlies zien: € 
214. De bijeenkomst in Arnhem leverde een fors tekort op: € 1.482. De uitkomst is verklaarbaar door de hoger 
dan gebruikelijke kosten voor de feestelijke lunch en het daartegenover bewust relatief beperkt gehouden 
inschrijfbedrag. Het nadeel blijft binnen het bedrag dat hiervoor als reserve op de balans was opgenomen.  
Verkopen: Het betreft hier verkopen van bij de vereniging bestelde jaarboeken. 
Overboekingen van Stg. Gelre: Bij de inkomsten van de vereniging zijn ook overboekingen vanaf de rekening van 
de Stichting Gelre opgenomen. In het Gecombineerde exploitatiesaldo heeft deze post geen effect.  

 
Uitgaven 

 
BMG en Verzendkosten: Het jaarboek 2021 is begin 2022 verschenen en betaald. De kosten, inclusief redactie 
en verzending bleven binnen de begrote kaders. De geraamde bedragen waren op de balans 2021 gereserveerd 
en kunnen in de rekening vrijvallen. Voor het jaarboek 2022, dat begin 2023 zal verschijnen, wordt opnieuw een 
reservering opgenomen, voor hetzelfde bedrag. 
Digitalisering BMG: In 2022 zijn de kosten betaald voor het scannen van de jaargangen 1961-2016. Op de balans 
is een reservering opgenomen voor de resterende kosten voor een bedrag van € 2.000.   
Verenigingsactiviteiten: Zie hierboven bij Inkomsten, Deelnamegelden.   
Bestuur en organisatie: De onder deze post verantwoordde kosten betreffen: 

- Bestuurskosten:      €    157,65 
- Erfgoed Gelderland: lidmaatschap:     €    121,00 
- Administratie:       €    130,94 
- Kosten bank en betalingsverkeer:     €    444,33 
- Algemene kosten:     €        0,00 

Totaal:         €    853,92 
De Bestuurskosten betreffen voornamelijk enkele attenties voor de leden van de kascommissie en kosten in de 
representatieve sfeer. De kosten voor betalingsverkeer zijn flink gestegen. 
PR/Website: De hosting van de website wordt sinds september 2020 verzorgd door Bureau Interface.   
 
 

Toelichting Balans 2022 
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 totale vermogen, van vereniging en stichting tezamen, daalt met het tekort op de gezamenlijke exploitatie. 
Van € 52.271 naar € 48.881 (= minus € 3.390). Binnen dat vermogen wordt een drietal bedragen als reserve 
‘opzijgezet’, voor resp. een uitgave of activiteit rondom Gorissen, de uitgestelde uitgaven voor het jaarboek 2022 
en nog te verwachten kosten voor digitalisering. Het vrije vermogen dat dan resteert, bedraagt € 29.331. 
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