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De financiële activiteiten van de stichting in 2017 betroffen vooral de financiële afwikkeling 

van het gepubliceerde boek ‘Out of Grip’ en de tentoonstelling ‘Body Betrays Itself’ in Nieuw 

Dakota die op 15 januari 2017 werd afgesloten. Begin januari 2017 verscheen de tweede 

editie van het boek met daarin het extra katern met foto’s van de tentoonstelling. 

 

Om de financiën rond het boek en de tentoonstelling inzichtelijk te maken is in het Financieel 

jaarverslag 2016 ook een staat van baten en lasten over het eerste kwartaal 2017 

opgenomen alsmede een balans per 31 maart 2017. Dit jaarverslag sluit hierbij aan en 

bespreekt vooral de mutaties na het eerste kwartaal van 2017. Voor de verantwoording van 

de uitgaven in dat eerste kwartaal zij verwezen naar het jaarverslag over 2016. 

 

Uit onderstaande staat van baten en lasten blijkt dat na het eerste kwartaal nog € 5.000,- 

van de subsidiërende fondsen is ontvangen. Particulieren doneerden in de laatste drie 

kwartalen van 2017 in totaal € 5.065,-. De netto opbrengst voor de stichting uit de verkoop 

van boeken steeg in 2017 tot in totaal € 2.105,46. Inclusief btw en handelsmarge kwam de 

verkoopopbrengst uit op € 3.575,-. 

Naast de in de loop van 2017 fors gestegen baten tot in totaal € 22.173,55 staan uitgaven 

die in de laatste drie kwartalen stegen tot in totaal € 10.061,85. Dat is maar weinig meer dan 

het uitgaventotaal van het eerste kwartaal van € 9.770,14. De extra uitgaven betroffen vooral 

beheerskosten, waaronder bankkosten en portokosten voor het versturen van boeken, 

alsmede de kosten van de website. De website werd in 2017 bijna 19 duizend keer bezocht. 

 

Uit de staat van baten en lasten blijkt dat het positief saldo steeg van € 1.392,64 aan het 

einde van het eerste kwartaal tot € 12.111,70 per 31 december 2017. 
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Uit onderstaande ontwikkeling van de balans blijkt dat 2016 nog werd afgesloten met een 

tekort aan eigen vermogen van € 7.548,26. In het eerste kwartaal van 2017 is dit tekort 

verminderd tot € 3.173,26. De balans per 31 maart 2017 laat tevens zien dat het totaal van 

de leningen in het eerste kwartaal van 2017 per saldo nog met € 10.000,- toenam tot in 

totaal € 14.000,-. 

 

 

 

 

Door de terug ontvangen btw en de baten die in de loop van 2017 sterk toename kon het 

bedrag van de uitstaande leningen in de laatste kwartalen van 2017 worden teruggebracht 

Staat van baten en lasten over 2017 (excl. btw)

(1ste kwartaal) (totaal 2017)

Ontvangen financiële bijdragen

     Fondsen 6.500,00 11.500,00

     Particulieren 3.500,00 8.565,00

Verkoop boeken 1.161,12 2.105,46

Overige baten 1,65 3,09

Totaal baten 11.162,77 22.173,55

Kosten

     Beheer 105,53 270,38

     Conservering 14,92 14,92

     Restauratie (excl. tentoonstelling) 11,58

     Uitgaven boek 8.500,00 8.500,00

     Uitgaven tentoonstelling 948,68 948,68

     Website 115,29

Afschrijvingen 201,01 201,01

Totaal kosten 9.770,14 10.061,85

Saldo winst- en verliesrekening 1.392,64 12.111,70

Balans eind 2016

Activa Passiva

materiële vaste activa 402,01 eigen vermogen -7.548,26

terug te ontvangen btw 3.940,00 leningen 4.000,00

verkoop boeken (excl. btw) 566,00 openstaande rekeningen (incl. btw) 22.835,58

toegezegde financiele bijdragen 11.500,00 reserve boek (excl. btw) 8.500,00

liquide middelen 12.327,99 reserve tentoonstelling (excl. btw) 948,68

totaal activa 28.736,00 totaal passiva 28.736,00

Balans 31 maart 2017

Activa Passiva

materiële vaste activa 201,01 eigen vermogen -3.173,26

terug te ontvangen btw 1.775,00 leningen 14.000,00

toegezegde financiele bijdragen 5.000,00

spaarrekening 3.500,00

liquide middelen 350,74

totaal activa 10.826,75 totaal passiva 10.826,75
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tot € 3.000,-. Gezien de liquide middelen en het spaargeld is inmiddels sprake van een 

positief eigen vermogen dat per 31 december 2017 gelijk is aan € 2.534,12. 

 

 

 

Balans 31 december 2017

Activa Passiva

materiële vaste activa 201,01 eigen vermogen 2.534,12

spaarrekening 5.000,00 leningen 3.000,00

liquide middelen 343,11 te betalen btw 10,00

totaal activa 5.544,12 totaal passiva 5.544,12


