Toelichting op de inkomsten en uitgaven in 2018
Het resultaat over 2018 is positief uitgevallen. Maar omdat voor 2019 geen subsidie door de Vuvereniging is toegekend is de toekomst financieel gezien
somber. Onzeker is of het niet benutte gedeelte van de subsidie over dit boekjaar (€911,81) moet worden terugbetaald. In 2017 is dat niet nodig geweest.
Derhalve is een reserve opgenomen van het niet aan de leerstoel bestede bedrag over 2018 minus het vrijgevallen bedrag over 2017. Zie ook de
toelichting bij de begroting 2019.
In het verslagjaar was sprake van een bemoedigende belangstelling voor de door de stichting (mede) georganiseerde studiedagen.
De opkomst op 6 april in Ede was groot, ongeveer 40 belangstellenden luisterden naar een inleiding van Sam Janse over geweldsteksten in de Bijbel. Na
aftrek van de onkosten was er een gering positief resultaat.
Op 25 juni was er een studiedag met 47 deelnemers in De Nieuwe Poort over de rol en betekenis van de "Amsterdamse school" voor Bijbelse Theologie.
Ook daar was onze stichting bij betrokken. Prof. Dr. Joep Dubbink hield hier een inleiding. Ook werd met een bescheiden bedrag bijgedragen aan de
catering.
De studiedagen in november te Hattem waren, net als het jaar daarvoor, volgeboekt. Ook dit jaar werd de begeleiding verzorgd door Prof. Dubbink. Na
aftrek van de onkosten bleef er een bedrag van €400 over dat aan de stichting werd overgemaakt. Aan Prof. Dubbink werd geen honorarium uitbetaald
voor zijn voorbereiding en begeleiding. Daardoor kon de bijdrage voor de deelnemers beperkt blijven.
Een van de bestuursleden ontvangt voor zijn reiskosten een tegemoetkoming. Dat bedrag is in de overige onkosten opgenomen.
De Vuvereniging betaalde net als in 2017 het honorarium en de onkosten van de leerstoelhouder.
Donaties werden ontvangen van 21 personen. Drie donateurs zijn samen verantwoordelijk voor 70% van het totaal in het boekjaar aan donaties
ontvangen bedrag.
Het bestuur heeft besloten het batig saldo over te brengen naar 2019.
Het aantal op onze website geregistreerde lezers was ultimo 2018: 255

Toelichting op de balans 2018
Ultimo 2017 is €1.500 gereserveerd voor betaling van achterstallig honorarium. Dit bedrag is in 2018 ten laste van de balans betaald.
Onzeker is nog of het niet benutte deel van de subsidie over 2018 moet worden terugbetaald aan de Vuvereniging. Derhalve is voor dit bedrag een reserve
opgenomen. In 2017 kregen wij bericht dat de onderbesteding in dat jaar niet werd teruggevorderd. Op de balans van ultimo 2018 is derhalve het verschil
opgenomen.
Het kapitaal op de balans is toegenomen door enkele grote donaties aan het eind van het boekjaar. Hierdoor zal het mogelijk zijn nog wel een deel van het
afgesproken honorarium voor de leerstoelhouder in 2019 te voldoen.

