Financieel jaarverslag 2016/2017
De resultatenrekening geeft een negatief saldo aan van € 668,34, waarmee het vermogen
gedaald is naar 10.157,33. Hiermee zit het vermogen goed op de door het bestuur als financiële
buffer gehanteerde grenzen van € 8000,= tot € 10000,=.
Dit negatieve saldo werd vooral veroorzaakt door twee schenkingen aan de Kerkvoogdij van de
Protestantse Gemeente van Rozendaal in de vorm van een voor De Serre opgesteld
aankondigingsbord en een laptop met toebehoren voor de audio-videoinstallatie in de Serre, ter
waarde van totaal €2681,60.
We blijven natuurlijk erg afhankelijk van onze donateurs: we ontvingen dit boekjaar € 2633,20 aan
donaties; ruim €100,= meer dan vorig jaar,.
De verliespost van de concerten nam wederom af met bijna 300,= € tot 614,36. Dit kwam enerzijds
door de activiteiten van onze musicologische adviseur Henny Kromhout, die goede musici en
ensembles wist te koppelen aan acceptabele honoraria. Maar ook de fors hogere opbrengsten
speelden hierbij een rol, met een gemiddelde opbrengst vanbijna € 500 per concert.
De Filosofische Kring draaide zoals gebruikelijk positief, met een winst van € 614,10. Dit was bijna
300,= € minder dan voorgaande jaren a.g.v. een afname in het aantal deelnemers aan deze
bijeenkomsten.
De acties van de grijze vilt-tassen met het geborduurde wapen van Rozendaal hebben we gestaakt
en de voorraad werd per eind november afgeschreven. Gelukkig konden 75 tassen tegen
inkoopsprijs worden verkocht aan de gemeente Rozendaal en later nog 60 stuks aan The Hunting
Lodge. Hierdoor werd het verlies beperkt tot € 86,=.
Wederom namen door de immer dalende rentetarieven de rente-inkomsten op de spaarrekeningen
nog sterker af tot € 5,55. Het aanhouden van twee spaarrekeningen bleek mede door de dalende
rentetarieven niet meer interessant; ze zijn samengevoegd tot één spaarrekening.
De organisatorische kosten (bank-, druk- en verzendkosten) waren dit jaar iets hoger dan vorig jaar
en bedroegen € 646,40. Deze stijging werd vooral veroorzaakt door het laten drukken van grote
aankondigingsborden t.b.v. de concerten. Het laag houden van deze kosten blijft de aandacht
houden: vooral de verzendkosten waren dit jaar lager en gestreefd zal worden om het aantal
bladzijden tekst van de brochure aanzienlijk te verminderen.

