Jaarrekening 2016
Begroting 2017
Inkomsten
Uitgaven
Inkomsten
Uitgaven
donaties
€ 6.000,00
€ 3.731,00 leerstoel
€ -3.000,00 donaties
€ 3.000,00 leerstoel
€
750,00
bijz. donaties
€ 500,00 websites
€ -600,00 Hattem
€
150,00 websites
subsidie
€
150,00
bankkosten € -114,83 VuVereniging
€ 7.450,00 bankkosten
vertaaldag
€ 1.000,00
onkosten
leerstoel
€ 1.000,00
achterstallig
honorarium
hoogleraar
€ 3.500,00
sub totaal
€ 12.400,00
€ 4.231,00
€ -3.714,83 sub totaal
€ 10.600,00
minder uitgaven
dan inkomsten
€ -516,17
totaal
€ 4.231,00
€ -4.231,00
verwachting 2017
inkomsten
uitgaven
donaties
€ 1.250,00 hoogleraar
€ -7.500,00
Hattem
pm
websites
€ -600,00
Subsidie
VuVereniging
€ 7.450,00 bankkosten € -125,00
vertaaldag
€ 155,00 onkosten
€ -225,00

sub totaal
overschot
totaal

€ 8.855,00
€ 8.855,00

tekort
totaal

€ 1.800,00
€ 12.400,00
€ 12.400,00
begroting 2018
inkomsten
uitgaven
€ -6.000,00
donaties
€ 1.250,00 hoogleraar
websites
€ -700,00
Hattem
pm
Subsidie
onkosten
VuVereniging
€ -500,00
€ 7.450,00 leerstoel
vertaaldag
€ -500,00
vertaaldag
achterstallig
honorarium
hoogleraar
€ -1.000,00
€ -8.450,00
€ -405,00
€ -8.855,00 totaal
€ 8.700,00
€ -8.700,00

Toelichting op de begroting
Bij het opstellen van de begroting 2018 is er van uitgegaan dat de bijzondere leerstoel bij de VU ook in geheel 2018 en
daarna kan worden gecontinueerd. Dit is geenszins zeker, een definitieve beslissing wordt pas in de loop van 2018
verwacht. De door de VuVereniging toegezegde subsidie voor 2018 is gebaseerd op een honorarium voor de
hoogleraar voor 12 maanden. De huidige benoemingsperiode loopt evenwel in augustus 2018 af.Wordt de leerstoel
niet voortgezet dan moet de subsidie deels worden teruggegeven. Verwacht wordt dat voor het bijhouden en
actualiseren van de websites meer dan begrote kosten moeten worden gemaakt. Als duidelijk is om welke bedragen
het gaat zal daarvoor getracht worden een aanvullende subsidie te verkrijgen van fondsen. Aan een inventarisering van
wensen van gebruikers is in 2017 niet toegekomen. Wel is de lijst van lezers geactualiseerd waarvoor beperkte kosten
zijn gemaakt. Het aantal donateurs komt voor 2017 op 25 en de bedragen per donateur zijn gemiddeld lager ( €50) dan
in voorgaande jaren. Voor 2018 is dan ook een lager bedrag aan donaties begroot dan voor 2017.

