
 

 

 
 
Vereniging Vestdijkkring                             Jaarrekening 2018/begroting 2019 
 

 
inkomsten Begroting 2019 Resultaat 

2018 
Begroting 2018  

Contributie leden 7600 7605 7800 

Vordering op leden  462  

Abonn. instellingen 1500 1582 1550 

Donaties 2500 2581 3000 

Verkoop kronieken, 

boeken, Zweepslagen 
200 675 150 

Subtotaal inkomsten 11800 12905 12500 

Uit vermogen 2000 2443 2500 

Totaal 13800 15348 15000 

 
 
 
 
 
 
 
uitgaven Begroting 2019 Resultaat2018 Begroting 2018  

Kronieken  133 en 
134 

9000 9289 8500 

Zweepslagen, Cd Het 
Veer, 
Eindejaarsgeschenk  

1000 2292 2600 

Verenigingskosten 1000 1190 2000 

AW & ID prijs  1499 1500 

jaarvergadering 250 225 150 

Website/beeldbank 250 175 250 

 Bankkosten 300 278  

 Symposium 500 0 0 

Jaarplan 2018-2019 750 0 0 

Onvoorzien 750 400 0 

Totaal  13800 15348 15000 

 
 

 
 
 
 
 



 

 

Vermogen Balans per  
31-12-2018 

Balans per  
31-12-2017 

Betaalrekening ABNAMRO 3047 461 

Zakelijke rekening ING 4518 6256 

Spaarrek. ABNAMRO/ ING 15011 16856 

Totaal  22576 23753 

 
 
 
 
Toelichting: 
 
 
De 20ste editie van de Anton Wachterprijs/ 10e editie van de Ina Dammanprijs werd 
in 2018 groots gevierd waarbij alle winnaars waren uitgenodigd voor een literair 
programma. De Vestdijkkring was bij de voorbereiding actief. Dit leidde ondermeer 
tot de uitgave van het boekje Schoolliefde (ons eindejaarsgeschenk) en de 
speciale Anton Wachter - tegel. (onvoorzien) 
 
De intentie was dat de inkomsten van leden en instellingen de kosten van de 2 
kronieken en van de jaarlijkse activiteit zouden dekken en dat de extra uitgaven 
voor het eindejaarsgeschenk werden gedekt uit donaties.  
De portokosten zijn echter zo gestegen dat die intentie niet meer helemaal opgaat. 
We zien daardoor een structureel tekort dat voor de komende 5 jaar kan worden 
opgevangen uit ons vermogen.  
De komende periode zullen we ons enerzijds richten op verwerving van extra 
inkomsten (crowdfunding) en anderzijds op het beperken van de uitgaven.  
 
 
Uit het jaarplan 2018: 

De plannen t.a.v. de vitrine OBA en de Informatieborden Doorn/Harlingen zijn 

doorgeschoven naar 2019. 

Het jaarplan 2019 betreft: 

• Plaquette Doorn 

• Vitrine OBA 

• Plaquette Harlingen/ Harmenspark  

• Bijeenkomst rond de presentatie van studie over en herdrukken van 
romans van Vestdijk i.o.m. De Bezige Bij 
 

  



 

 

 
 
 
 
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

