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VERENIGING NOITDORPSCHE HISTORIËN.
Jaarrekening 2016.
BALANS (na resultaatverwerking) per 31 december 2016.
Activa
1. Archief- en
documentatiemateriaal
2. Nog te ontvangen
contributie
3. Liquide middelen (bank)

(bedragen in euro’s)
Passiva
Bedrag

Bedrag
105,00
1.350,00

7. Voorziening aanschaf
archief- en
documentatiemateriaal

693,20

8. Vooruit ontvangen
contributies

150,00

874,84
9. Reserveringen

4. Rabo Internet Sparen

5.833,77
10. Bijzonder vermogen

5. Boek (Her)ken Nootdorp

Totaal

105,00

1.567,51
11. Werkvermogen

6. Boek Maalderij

6.583,54

3.000,00

800,62
10.531,74 Totaal

10.531,74

Toelichting:
• Post 1: Ten behoeve van de vereniging aangeschaft specifiek archief- en
documentatiemateriaal met een waarde > €50,=. Het betreft de
aanschafwaarde van diverse boeken.
• Post 2: Nog te ontvangen contributie 2015 en 2016. De betalingsherinneringen zijn in
2017 verstuurd. Ondertussen heeft ieder zijn contributie voldaan.
• Post 3: Saldo Bank per 31-12-2016.
• Post 4: Saldo Rabo Internet Sparen (spaarrekening) per 31-12-2016.
• Post 5: Waarde boek “(Her)ken Nootdorp” (= kostprijs productie minus opbrengst
verkochte exemplaren). Opbrengst (Her)ken Nootdorp is niet op de staat van
baten en lasten opgenomen. Dit bedrag €905,84 is herkenbaar op de balans en
de post is terug gebracht van €2.473,35 (2015) naar €1.567,51
• Post 6: Waarde boek “Maalderij” (= kostprijs productie minus opbrengst verkochte
exemplaren). Groot gedeelte van de kosten zijn gedekt door de sponsors van
het boek.
• Post 7: De door de Algemene Ledenvergadering bestemde gelden voor specifieke
uitgaven voor archief- en documentatiemateriaal.
• Post 8: Door leden reeds betaalde contributie voor 2017.
• Post 9: Reserveringen toekomstige uitgifte boek(en), activiteiten en het afboeken van
niet verkochten boeken (waarde wat op de balans staat).
• Post 10: Het bedrag van het bijzonder vermogen is gelijk aan de geactiveerde waarde
voor de aanschaf van archief- en documentatiemateriaal (zie post 1).
• Post 11: Werkvermogen t.b.v. continuïteit van de Vereniging.

Balans per 31 december 2016.

