
Jaarrekening 2019, Vereniging Zwolse Kunstvrienden 
Zwolle 

1 

 
 
De Jaarrekening bestaat uit: 
 
Balans per 31 december 2019   Blz. 2 
Resultaat over 2019     Blz. 3 tot en met 4 
Toelichting op de Balans per 31 december 2019 Blz. 5  
Toelichting op het Resultaat 2019   Blz. 6 tot en met 7 
 
 
Vanaf het einde van het jaar 2019, begin 2020, heeft de vereniging een nieuwe 
penningmeester. Deze heeft voorgesteld om de presentatie van toekomstige 
jaarrekeningen en begrotingen aan te passen. Bijgaande treft u de jaarrekening 2019 in 
deze nieuwe opzet. Het grootste verschil in wijziging van opzet is veroorzaakt doordat er 
geen splitsing meer plaatsvindt in een Resultatenrekening en Bestemmingsrekening. Het 
samenvoegen van die eerdere splitsing ziet u terug in de toevoeging onder de 
Evenementen van het te bestemmen resultaat (wat eerder het Bestemmingsresultaat 
was). 
 
Graag presenteren wij u dit rapport en uiteraard zijn we altijd bereid nadere toelichting 
te verstrekken. 
 
Met hartelijke groet, 
 
Vereniging Zwolse Kunstvrienden 
 
 
Bestuursleden 2019:  
 
M.A.E. Levison, Annelies. Voorzitter 
H.C. de Carpentier Wolf, Han. Vicevoorzitter 
C. Hakkers, Elly. Secretaris 
M.A.C. Jansen, Margriet. Excursiecommissie 
A. Middel, Anita. PR & Communicatie 
J.M. Govers, Joost. Penningmeester 
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BALANS PER 31 DECEMBER 2019 
 

Vereniging Zwolse Kunstvrienden 
Financieel overzicht          
Jaar 2019        
         
BALANS   31 december 2019  31 december 2018  

         
ACTIVA         
         
Vlottende activa         
         
1.1 Vorderingen         
Overlopende post 2018 naar 2019   0   38   
Nog te ontvangen bedragen   14   81   
    14   119  
         
1.2 Liquide middelen         
Betaalrekening   3.827   2.319   
Spaarrekening ING   30.984   32.447   
Spaarrekening Robeco   43.052   43.038   
    77.862   77.803  
         
Balanstotaal    77.877   77.923  

         
         
PASSIVA         
         
2.1 Eigen vermogen         
Kapitaal   75.670   80.915   
Resultaat lopend jaar   -4.935   -5.245   
    70.735   75.670  
         
2.2 Kortlopende schulden         
Crediteuren   131   0   
Vooruit ontvangen bedragen   1.999   2.253   
Opgenomen kosten   5.012   0   
    7.141   2.253  
         
Balanstotaal    77.877   77.923  
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RESULTAAT OVER 2019 
 

Vereniging Zwolse Kunstvrienden 
Resultaat         
Jaar 2019        
         

RESULTAAT 
Begroo

t  
31 december 

2019  
31 december 

2018  
         
3.0 INKOMSTEN         
Contributie 8.750   7.725   8.111  
Donaties 0   243   0  
3.0 TOTAAL INKOMSTEN 8.750   7.968   8.111  
         
Aantal betaalde leden: 350   309     
         
         
4.0 EVENEMENTEN         
         
4.1 Te bestemmen resultaat begroot         
4.1.1 Filmtheater Fraterhuis 2.500   2.420   0  
4.1.2 Academiehuis/Grote Kerk 2.500   2.500   0  
4.1.3 Giften (verstrekt in 2018) 0   0   1.000  
4.1 TOTAAL TE BESTEMMEN RESULTAAT BEGROOT 5.000   4.920   1.000  
In de gepresenteerde jaarrekening 2019, tijdens de ALV d.d. 15 mei 2019, werd deze post 
verantwoord als:  
Bestemmingsrekening 2019         
         
4.2 Georganiseerde evenementen         
4.2.1 Kosten georganiseerde evenementen 0   10.175   0  
4.2.2 Opbrengsten georganiseerde evenementen 0   -11.571   -141  
4.2 GEORGANISEERDE EVENEMENTEN 0   -1.396   -141  
         
4.0 TOTAAL EVENEMENTEN 5.000   3.524   859  

 
In de begroting 2019 waren de renteopbrengsten als inkomsten verantwoord ter waarde 
van € 25,-. In deze jaarrekening zijn die rente-ontvangsten in mindering gebracht op de 
bankkosten. Zie punt 5.1.3. 
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RESULTAAT - vervolg 
Begroo

t  
31 december 

2019  
31 december 

2018  
         
5.0 ALGEMENE KOSTEN         
         
5.1 Verenigingskosten         
5.1.1 Vergaderkosten  1.300   1.073   1.036  
5.1.2 Bestuurskosten 600   860   50  
5.1.3 Bankkosten minus ontvangen rente 75   162   35  
5.1.4 Kosten Mollie 350   184   0  
5.1.5 Kosten Moneybird 365   0   0  
5.1.6 Porti-kosten 100   0   1.104  
5.1.7 Transitiekosten 0   0   8.067  
5.1 TOTAAL VERENIGINGSKOSTEN 2.790   2.279   10.292  
         
5.2 Automatiseringskosten         
5.2.1 Ontwikkelingen, website, onderhoud 1.413   930   0  
5.2 TOTAAL AUTOMATISERINGSKOSTEN 1.413   930   0  
         
5.3 PR & Communicatie         
5.3.1 Reclame en Promotiemateriaal 500   6.169   2.205  
5.3.2 Advertentiekosten 1.000   0      
5.3 PR & COMMUNICATIE 1.500   6.169   2.205  
            
5.0 TOTAAL ALGEMENE KOSTEN 5.703   9.379   12.496  
         
TE BESTEMMEN RESULTAAT (min-teken = 
interen) -1.953   -4.935   -5.245  

In de presentatie van de begroting 2019 tijdens de ALV op 12 mei 2019 was een splitsing 
aangebracht in een: 
- Resultatenrekening 2019, met een positief resultaat te bestemmen van € 3.047,50. 
- Bestemmingsrekening 2019, met een negatief resultaat te bestemmen van € 5.000,00. 
Waarbij aangegeven was dat het Bestemmingsresultaat positief in mindering gebracht 
mocht worden ten laste van het vermogen. Wat zoveel betekende dat het vermogen 
verlaagd werd voor dat bedrag. Hierbij opgegeven als negatief resultaat. 
Gecumuleerd komen die resultaten uit op een negatief te bestemmen resultaat van  
€ 1.952,50 (afgerond (€ 1.953,-) zoals met de nieuwe presentatie hierbij wordt 
verantwoord. 
In deze begroting 2019 verantwoording zijn de renteontvangsten (€ 25-,-) in mindering 
gebracht op de bankkosten. Zodat opgave in de verenigingskosten niet ter waarde van  
€ 2.815,- worden verantwoord, maar ter waarde van € 2.790,-. 
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TOELICHTING OP DE BALANS 
 
Algemeen: 
Alle in de jaarrekening vermelde bedragen luiden in euro. 
 
Grondslagen voor de waardering en de resultatenbepaling: 
Tenzij anders vermeld worden activa en passiva opgenomen voor de nominale bedragen. 
 
Resultaten: 
De baten en lasten worden in het algemeen op basis van historische kosten verantwoord 
in het jaar waarop deze betrekking hebben. 
 
 
1. ACTIVA 
1.1 Vlottende activa: 
 
Onder de vlottende activa worden als regel vorderingen opgenomen met een looptijd van 
niet langer dan een jaar. 
 
De over 2019 opgebouwde te ontvangen rente wordt pas in 2020 aan de vereniging 
betaald waardoor deze nu opgenomen is als nog te ontvangen. 
 
 
1.2 Liquide middelen: 
 
De liquide middelen komen overeen met de jaaropgave door het bankbedrijf. 
 
2. PASSIVA 
2.1 Eigen vermogen 
 
Toevoegingen en onttrekkingen aan de algemene reserve geschieden vanuit de 
winstbestemming; de voorgestelde bestemming van het resultaat van dit boekjaar is al 
in de jaarrekening verwerkt. 
 
In de jaarrekening 2018 was een vergissing ter waarde van € 18,00 geslopen die in dit 
boekjaar rechtgetrokken wordt. 
 
 
2.2 Kortlopende Schulden: 
 
Onder de kortlopende schulden worden als regel schulden opgenomen met een looptijd 
van niet langer dan een jaar. 
 
De overige schulden en overlopende passiva betreft opgenomen bankkosten en de 
kosten van World Press Photo (opgenomen bij punt 5.3.1 reclame en promotiemateriaal) 
in die nog betrekking hebben op het jaar 2019. 
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TOELICHTING OP HET RESULTAAT 
 
Toelichting inkomsten 
Voor het jaar 2019 was het bestuur uitgegaan van 350 betalende leden. Naast het feit 
dat leden hun lidmaatschap hebben gezegd waren er gedurende het jaar leden die niet 
meer reageerden op aanmaningen. Daarop heeft het bestuur besloten deze leden te 
royeren als lid en om niet een incassotraject te starten. Dat was naar aanleiding van de 
kosten-batenanalyse.  
De donaties bestaan uit de bedragen die leden vrijwillig meer hebben betaald dan de 
gevraagde contributie van €25. 
 
Toelichting evenementen 
In 2019 is conform begroot aan twee instellingen een financiële bijdrage toegekend 
vanuit de in het verleden opbouwde geldmiddelen. Het bestuur heeft een mandaat om uit 
(reeds) opgebouwde geldmiddelen een maximale bijdrage te mogen geven van €5.000,- 
aan een of meer professionele (museale) instellingen uit Zwolle of directe omgeving. 
Boekhoudkundig betekent dat volgens het bestuur dat de vereniging de ontvangen 
contributiegelden moet gebruiken ter dekking van de verenigings-, automatiserings- en 
PR & communicatiekosten. 
De georganiseerde evenementen worden betaald door de deelnemers.  
 
Toelichting verenigingskosten 
De vergaderkosten (ALV) zijn binnen de begroting gebleven.  
Waar tegenover staat dat de bestuurskosten overschreden worden. Het jaar 2019 was 
het jaar waarin twee bestuursleden vertrokken zijn (afscheidsdiner met presentjes) en er 
twee nieuwe bestuursleden zijn aangesteld (welkomstpresentje). Daarnaast waren er 
reguliere bestuurskosten. En zorgden overlopende kosten uit 2018 voor een niet begrote 
tegenvaller. 
De afloop van de vrijstelling van bankkosten zorgt voor een overschrijding ten aanzien 
van de begroting. 
Nu de kosten voor het gebruik van het betalingsportaal Mollie beter bekend worden blijkt 
dat daar een te hoge kostenpost voor opgenomen was in de begroting 2019. 
Van zowel de kosten Moneybird, porti-kosten en assurantiën is in 2019 geen gebruik 
gemaakt. Moneybird is voor 2020 opgezegd. Porti-kosten kunnen in de toekomst toch 
weer plaatsvinden.  
 
Toelichting automatiseringskosten 
Ten aanzien van deze kosten heeft een onderbesteding plaatsgevonden. Dit is 
veroorzaakt doordat de opzet in 2018 al afdoende was. 
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Toelichting PR & Communicatie 
Een klein deel van deze kosten (€1169) bestaat uit de ontwikkeling van de cadeaubon 
ten behoeve van de actie 'Geef een lidmaatschap cadeau’ en het ter promotie aanbieden 
van drankjes na evenementen. 
Daarnaast is er €5000 bijgedragen aan het World Press Photo-evenement in Zwolle, in 
december georganiseerd door onze partners Academiehuis Grote Kerk en Filmhuis 
Fraterhuis. De naam Zwolse Kunstvrienden koppelen aan zo’n groot landelijk evenement 
werd door het bestuur als zeer waardevol gezien, omdat het een enorme kans bood de 
naamsbekendheid van de vereniging in één keer te vergroten en bovendien omdat het 
een belangrijk kunstevenement is. Eind 2019 bleek dat die €5000 gedekt kon worden uit 
de onderbesteding van de kosten en de georganiseerde evenementen.  
 
Daarmee is het resultaat voor 2019 niet de begrote -€1953 maar -€4935 geworden. 
Volgens de statuten en het financieel reglement mag dat €5000 zijn, mits dat geld wordt 
besteed aan professionele kunstinstellingen.  
 
 


