
Financieel Resultaat 2017 Dirk Monshouwer Stichting

resultaten 2017 begroting 2017 resultaten 2016 resultaten 2017 begroting 2017 resultaten 2016

subsidie VU 

vereniging

 €           7.450,00  €               7.450  €                       -   website  €               600,00  €                   750  €                    600 

donaties  €           1.698,00  €               3.000  €                 4.231 honorarium leerstoel  €           6.000,00  €               6.000  €                 3.000 

studiedagen 

Hattem

 €               450,00  €                   150  €                       -   onkosten leerstoelhouder  €               599,31  €               1.000  €                       -   

studiedag Ede  €               155,00  €                      -    €                       -   onkosten studiedag Ede  €               278,00  €               1.000  €                       -   

 €                      -    €                       -   bankkosten  €               108,83  €                   150  €                    115 

overige onkosten  €               225,47  €                      -    €                       -   

achterstand honorarium  €           1.000,00  €               3.500 

subtotaal  €           8.811,61  €             12.400  €                 3.715 

meer ontvangsten dan 

uitgaven

 €               941,39  €              -1.800  €                    516 

totaal 9.753,00€            10.600€              4.231€                  totaal 9.753,00€            10.600€              4.231€                  

ontvangsten uitgaven

Toelichting op de inkomsten en uitgaven

Het resultaat over 2017 is positief uitgevallen. Dit biedt de mogelijkheid om weer een deel van de achterstand in het honorarium van de hoogleraar in te 

lopen. In het verslagjaar werd overigens al een deel van de achterstand ingelopen. De studiedagen in Hattem waren in dit verslagjaar geheel volgeboekt. 

Daardoor was er een gering positief saldo dat aan de stichting is overgemaakt. De wetenschappelijke begeleiding van deze dagen, waar de alternatieve 

lezingen voor de periode tussen Pasen en Pinksteren 2018 aan de orde kwamen, kwam dit jaar geheel voor rekening van Prof. Dr. Joep Dubbink. Ook de 

studie- en vertaaldag in Ede genoot een grote belangstelling. Besproken werd een tekst uit de zegen van Abraham.  De inleidingen werden verzorgd door 

Dr. Jaap van Dorp en Prof. Dr. Joep Dubbink. Een uitvoerig verslag is te vinden op onze website. Een van de deelnemers stelde ons in de gelegenheid de 

beide sprekers een attentie te overhandigen. Een postief resultaat van de ontvangen bijdragen en de gemaakte kosten kwam ten goede aan de stichting. 

Donaties werden ontvangen van 27 personen. Zeven donateurs namen in totaal 64% van de donaties voor hun rekening. (2016: drie met 55%)


