
 

 

Vereniging Vestdijkkring                             Jaarrekening 2022/begroting 2023 
 

inkomsten Resultaat 2021 Begroting 2022 Resultaat 2022 Begroting 2023 

Contributie leden 8160 8500 8200 8200 

Vordering op leden 0 0 76 0 

Abonn. instellingen 1512 1500 1638 1638 

Donaties 3894 2750 3630 3500 

Verkoop kronieken 811 50 40 40 

Monografie 1, 2,3,4 27 50 40 40 

Verkoop, boeken  182 150 120 100 

Uit vermogen  1860  982 

Totaal inkomsten 14586 14860 13744 13500 

 
 

uitgaven Resultaat 2021 Begroting 2022 Resultaat 2022 Begroting 2023 

Kronieken   9029 9000 7135 9000 

Eindejaarsgeschenk  1025 1000 1050 1000 

Verenigingskosten 1619 1600 1450 1500 

AW & ID prijs 0 1500 550  

jaarvergadering 750 750 700 950 

Website/beeldbank 160 250 250 250 

 Bank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

kosten 

260 260 290 300 

 Symposium 972 0 0 1000 

Onvoorzien 500 500 500 500 

Naar vermogen 771  1819  

Totaal  14586 14860 13744 14500 

 



 

 

 
Toelichting: 
 
*inkomsten: De inkomsten van de leden zijn niet gestegen t.o.v 2021. Er zijn 2 leden die de contributie nog niet  hebben 
voldaan. Er zijn 6 niet-betalende leden.  
28 instellingen hebben een abonnement. Daarvan zijn er 26 betalend abonnee. 
Van 44 leden ontvingen we een extra donatie.  
Twee leden hebben een ‘Overeenkomst tot periodieke schenking’  met ons afgesloten.  
 
*uitgaven: De kosten van de kroniek zijn eenmalig verhoogd in verband met een extra oplage van ons jubileumnummer 
141.  
De verenigingskosten daalden licht, door een zakelijke overeenkomst met PostNL. De portokosten zijn per 1-1-2023 wel 
weer gestegen. De jaarvergadering krijgt een muzikale ondersteuning.  
Voor het symposium zijn meerdere sprekers uitgenodigd, die een onkostenvergoeding krijgen.  
Voor 2022 was een tekort voorzien in verband met de uitreiking van de Ina Damman/Anton Wachterprijs. Door de nieuwe 
opzet van de organisatie is ons deel van de kosten beperkt. 
Van Kroniek 141 gaan we veel exemplaren als promotiemateriaal verspreiden.  We rekenen op een 150 extra nummers. 
Hierdoor eindigen we 2023  licht in de min.  
 

Vermogen Balans per Balans per Balans per 

31-12-2020 31-12-2021 31-12-2022 

Betaalrekening 
ABNAMRO 3310 6873 

9376 

Zakelijke 
rekening ING 3959 5810 

3802 



 

 

Spaarrek. 
ABNAMRO/ ING 

17013 14014 14017 

Totaal  24282 26697 27195 

 
De betaalde contributies 2023 die betaald zijn t/m 31-12-2022, zijn in deze balans meegenomen.  
  



 

 

 

 

Wat is periodiek schenken? 

Een periodieke schenking/gift is een structurele gift aan een goed doel (ANBI) die schriftelijk is vastgelegd in een notariële of 

onderhandse schenkingsovereenkomst. De looptijd van deze overeenkomst is minimaal vijf jaar. U moet tenminste 1 x per jaar een vast bedrag 

uitkeren. U mag zelf bepalen of u dat jaarbedrag opsplitst in meerdere bedragen, en bijvoorbeeld elke maand een deel van het jaarlijkse bedrag 

aan de Vestdijkkring betaalt, of dat u het jaarlijkse bedrag in een keer betaalt. 

Wat zijn de voordelen voor mij als donateur? 

Het grote voordeel voor u is dat uw gift volledig aftrekbaar is van uw belastbaar inkomen en dus een deel van uw gift terugontvangt van de 

Belastingdienst.  

Door de schenking schriftelijk vast te leggen, kunt u dus: 

• meer geld overhouden aan uw jaarlijkse schenkingen ;of 

• meer schenken zonder dat het u meer kost. 

Een gift aan een ANBI (algemeen nut beogende instelling) mag u aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting. Gift aan een 

culturele ANBI? Extra aftrek! 

Een culturele ANBI is bezig met kunst en cultuur. Dat is dus de Vestdijkkring maar bijvoorbeeld ook een museum, bibliotheek 

of schouwburg. Een gift aan een culturele ANBI mag u bij het berekenen van de aftrek met 25% verhogen. 

 


