
 

 

 

 

 

 

 

 

 2021 2020

  

 

Saldo geldmiddelen per 1 januari  28.721,29€        

   A. Ontvangsten verslagjaar

 1. Donaties (incl. incasso’s) 9.251,00€               15.475,00€        

 2. Club van 100 6.175,00€               7.485,20€          

 3a. Giften (eenmalig) 2.590,00€               1.480,60€          

 3b. Vrijwilligersvergoeding gift 4.255,00€               5.540,50€          

 4. Lezingen 79,50€                

 5. Cursussen 480,00€             

 6. Rente 0,05€                     0,24€                  

 7. Overig/Kruisposten 2.420,45€          

 

22.271,05€             32.961,49€        

 

 61.682,78€        

   B. Uitgaven verslagjaar 

1. Contr./lidm. schappen -50,00€                      

 2. A. Secretariaat  -2.539,30€                  

     B. Aanschaf boeken -€                           

 3. Representatie 

 4. Lezingen / Concert -419,00€                    

 5. Cursussen

 6. Bankkosten -337,35€                    

 7. overige kosten -25,00€                      

 8. Nieuwsbrief Sjofar -3.578,89€                  

 9. Vrijwilligers  -2.550,00€                  

 10. Accountant -282,84€                    

 11. Vrijwilligersvergoeding -4.255,00€                  

 12. Overig/Kruisposten

 -14.037,38€                

Reserve 8.233,67€               

44332,66

Uitgaven 2021 -14.037,38

 Inkomsten 2021 22.271,05

 Reserve 8.233,67

 
Saldo vorig jaar + reserve 44.332,66

Saldo geldmiddelen per 31 december 



 

 

 

Toelichting op het jaaroverzicht 2021 van Stichting Vrienden Museum Sjoel Elburg. 

1. Donateurs en leden van Club van 100. 

Eind 2021 stonden er 346 leden op de donateurslijst en 88 leden op de Club van 100 lijst. Dit 

maakt een totaal van 434 donateurs en leden van de Club van 100. Door het vesturen van de 

lidmaatschapspasjes en daarmee de oproep te doneren al vroeg in december 2020 zijn er 13 

club van 100 leden en 82 donateurs met een totaal van 2325 euro die reeds in 2020 hun 

donatie voldaan hebben. Deze zijn nog in het vorig boekjaar meegegaan en missen we 

derhalve dit jaar. De eenmalige giften waren wel hoger wellicht mede gedreven door Corona 

en de museumsluiting die dit ten gevolge had. 

2. Lezingen. 

In 2021 was er slecht 1 lezing en wel het muziekensemble van Leo Smit Ensemble. Andere 

lezingen konden helaas niet doorgaan door de maatregelen rondom de Corona crisis. 

3. Cursussen. 

De cursussen zijn in het geheel niet gegeven dit had ook alles te maken met de geldende 

Corona maatregelen en uiteraard met het vertrek van de heer van den Boogert als voorzitter 

van het vriendenbestuur. Welke naast zijn rol als voorzitter ook het geven van de cursussen 

voor zijn rekening nam. 

4. Secretariaat. 

Binnen deze post vallen de gebruikelijke kosten voor portokosten, donateurspasjes, 

aanschaf boeken, e.d. als ook dit jaar de aanschaf van een PC voor de secretaris van ons 

bestuur.  

5. Representatie en Vrijwilligers. 

Onder deze post vallen o.a. de bloemen, kleinigheidjes en kerstattenties voor de vrijwilligers. 

6. Donaties SSE. 

Dit jaar is er geen donatie aan het moederbestuur gedaan.  

7. Nieuwsbrief Sjofar. 

Dit jaar is de Sjofar drie maal verstuurd. De stijgende kosten zijn het gevolg van stijgende 

drukwerkkosten en hogere portikosten voor het versturen van de nieuwsbrief. 

Reserve 2021. 

In 2021 heeft de Stichting een reserve van 8233,67 euro opgebouwd. Er zijn door de 

“jaarsverschuiving”  minder inkomsten binnen gekomen, wordt hiervoor echter gecorrigeerd dan zijn 

de inkomsten in lijn met die in 2020. Als we kijken naar de uitgaven zijn deze tevens in lijn met het 

voorgaande jaar op de donatie aan het moederbestuur na.  


