
Toelichting op de Jaarrekening 2016

Exploitatiegedeelte

In 2016 is sprake van een iets dalende lijn: de donaties zijn iets lager ten opzichte van voorgaande 
jaren (2016: 2670 euro; 2015: 3460 euro; 2014: 3275 euro). Het aantal donateurs is in het afgelopen 
jaar ook iets gedaald. Ten opzichte 2012 is het aantal donateurs bijna gehalveerd.

Het is mogelijk de Stichting te machtigen jaarlijks een donatie af te schrijven. In 2016 hebben 76 
donateurs van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. 

De Barlaeuslezing die dit jaar verzorgd werd door Bart de Smit, hoogleraar wiskunde in Leiden, met 
een mathematische benadering van Escher werd door ruim 60 belangstellenden bijgewoond.

In het najaar van 2015, gelijktijdig met de aankondiging van het lustrum, werd de actie ‘red de fagot’ 
gestart. Een oproep om te doneren leverde in 2015 een bedrag van 297 euro op. Bij de begroting van 
2016 is een voorstel gedaan om dit bedrag uit de reserve van de stichting aan te vullen en een 
totaalbedrag van 2500 euro ter beschikking te stellen aan de school, ten behoeve van het behoud van 
de fagot als instrument in het schoolorkest.

Cursusgedeelte

Er zijn dit jaar 12 cursussen geprogrammeerd. De cursus Grieks moest worden geannuleerd in 
verband met onvoldoende aanmeldingen. Aan de 11 cursussen hebben 129 personen deelgenomen. 
Dit is een lichte toename ten opzichte van 2015 toen 123 personen deelnamen. 

De inkomsten bestaan uit cursusdonaties. De inkomsten lagen dit jaar ruim hoger dan begroot 
(begroting: 9.600 euro, realisatie 11.475 euro). Daarmee kon de cursusactiviteit dit jaar opnieuw met 
een positief resultaat worden afgerond (2083 euro). Dit resultaat is ten bate van de reserves van de 
Stichting gebracht.

Toelichting op de realisatie van de exploitatiebegroting 2016

De exploitatierekening is afgesloten met een negatief resultaat, zij het kleiner dan begroot (3599 euro 
t.o.v. begroot 6050 euro negatief). Dit resultaat is het gevolg van lagere kosten op vrijwel alle posten. 
Het totale resultaat van het boekjaar is 1516 euro negatief, als gevolg van het positieve resultaat op 
de cursussen in het boekjaar, 2083 euro. 

Toch is net als voorgaande jaren een waarschuwing op zijn plaats: de jaarlijkse donaties dekken de 
exploitatiekosten niet. 

Toelichting op de realisatie van de cursusbegroting seizoen 2016/2017

In de realisatie van de cursusbegroting zijn de nog te ontvangen cursusgelden opgenomen als 
debiteuren op de balans (390 euro). De kosten voor de cursussen 16/17 die in 2017 gemaakt worden 
zijn als crediteuren opgenomen (9393 euro). 

De nog ontvangen cursusgelden 15/16 (1005 euro) en nog betaalde kosten 15/16 (4018 euro) zijn als 
vrijgevallen debiteuren resp. crediteuren opgenomen (zie ook de opmerking hierboven). 

Tamara van Altena,

Penningmeester
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