
 

 

 
 
Vereniging Vestdijkkring                                                        Jaarrekening 2017 
 

 
inkomsten Begroting 2018 Resultaat 2017 Begroting 2017  

    

    

Contributie leden 7800 7440 8470 

Abonn. instellingen 1550 1515 1565 

    

Donaties 3000 3777 2500 

     

Verkoop kronieken, 
boeken etc 

150 360 0 

Totaal inkomsten 12000 13092 12535 

    

    

Uit vermogen 2500 
 
 

2592 1500 

 
 
 
 
 
 
 
uitgaven Begroting 2018 Resultaat2017 Begroting 2017  

    

Kronieken 129 en 130 8500 8382 8900 

symposium 000 876 500 

Verenigingskosten 2000 2204 1185 

AW & ID prijs 1500 1989 1500 

jaarvergadering 150 150 150 

Website/beeldbank 250 175 300 

CD- Het 
Veer/Harlingen/zweep 

2600 1908  

Vitrine OBA 0  500 

Herdenkingsborden 0  700 

Onvoorzien   300 

Totaal uitgaven 15000 15684 14035 

 
  



 

 

 
 
 
 
 

activa Balans per  
31-12-2017 

Balans per  
31-12-2016 

Betaalrekening ABNAMRO 461 421 

Zakelijke rekening ING 6256 7841 

   

Spaarrek. ABNAMRO/ ING 16856 16737 

   

Totaal vermogen 23573 24999 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Overweegt u om vrijwillig geld of goederen aan de Vestdijkkring te schenken? Dan doet u een gift. 

Er zijn 2 soorten giften: 

gewone giften 

periodieke giften 

 

De Vereniging Vestdijkkring kent een culturele ANBI  status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Als u een 
gift doet, mag u die aftrekken. Voor het aftrekken van gewone en periodieke giften gelden verschillende 
voorwaarden. 

Schenkers kunnen zich door middel van een onderhandse akte ook voor vijf jaar met een minimum van € 75 
fiscaal vriendelijk verbinden aan de Vestdijkkring. In dat geval zijn uw donaties aan de vereniging voor 125% 
fiscaal aftrekbaar. 
Tot 2014 mocht u een periodieke gift alleen aftrekken als u deze had vastgelegd bij de notaris. Vanaf 2014 
hoeft dit niet meer. U kunt kiezen of u de gift via de notaris wil vastleggen of  via een schriftelijke 
overeenkomst met de instelling of vereniging waaraan u de gift doet. 

 
 

 

http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/relatie_familie_en_gezondheid/schenken/giften_aan_goede_doelen/voorwaarden_gewone_giften/voorwaarden_voor_het_aftrekken_van_gewone_giften
http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/relatie_familie_en_gezondheid/schenken/giften_aan_goede_doelen/periodieke_giften/voorwaarden_voor_het_aftrekken_van_periodieke_giften


 

 

 

Toelichting jaarrekening 2017 

 

In 2017 heeft de vereniging met succes aan onze doelstellingen kunnen voldoen. 
Uit de contributies zijn twee mooie Vestdijkkronieken betaald.  

Op zaterdag 4 november organiseerden wij in de OBA het symposium 
“Vrouwendienst, het vrouwbeeld van S. Vestdijk” De opkomst was groot en de 
inleiders waren boeiend. 

Onze extra activiteit was het geschenk aan de leden: “De CD Het Veer”.  Dit is 
mede mogelijk gemaakt door donaties en schenkingen.  

Per 31 december zijn er 237 leden. Er zijn 31 betalende instellingen. Het 
Letterkundig Museum en het KB ontvangen de Kronieken om niet.  De 28 leden 
die wat achter bleven met de betaling zijn aangeschreven. Personen die de 
Kroniek gratis ontvangen, kregen een brief met het verzoek om een abonnement 
te nemen. 

De Vestdijkkring is aan de leden, die ons met een donatie extra steunen, veel 
erkentelijkheid verschuldigd.  

Penningmeester Vestdijkkring 

Kees Meekel  

 

 


