
Dirk Monshouwer Stichting
Begroting 2020

subsidie  €    7.450,00 website  €                             -600,00 donaties 2.000,00€   hoogleraar  €  -1.750,00 
donaties  €    2.609,00 hoogleraar  €                          -6.000,00 Hattem 500,00€      websites  €     -600,00 
 Hattem  €       400,00 onkosten leerstoel  €                             -538,19 

Subsidie -€            
onkosten 
leerstoel  €     -280,00 

studiedag Ede  €       182,00 studiedag Ede  €                             -142,39 vertaaldag 250,00€      bankkosten  €     -120,00 
reserve Vuvereniging  €                             -286,81 

bankkosten  €                             -113,88 
overige onkosten  €                               -65,00 totaal 2.750,00€   -2.750,00€   
meer ontvangsten 
dan uitgaven

 €                          -2.894,73 

totaal 10.641,00€    €                       -10.641,00 

donaties 2.300,00€     bankkosten -136,00€                              donaties 1.750,00€   bankkosten -125,00€      
hattem 350,00€        leerstoel -6.000,00€                           hattem 1.000,00€   leerstoel -6.000,00€   
Subsidie 3.500,00€     website -600,00€                              Subsidie Vuvereniging 3.000,00€   website -600,00€      
studiedag 80,00€          onkosten leerstoel -570,00€                              Subsidie Juynbolfonds 1.000,00€   onkosten -525,00€      
vrijval reserve vuvereniging 286,00€        overige onkosten -210,00€                              studiedag pm onvoorzien -240,00€      
pthu 1.200,00€     nog te betalen hon -1.200,00€                           uit reserves 740,00€      
meer uitgaven dan inkomsten  €    1.000,00 

resultaat
totaal 8.716,00€     -8.716,00€                           totaal 7.490,00€   -7.490,00€   

resultaat 2018 begroting 2019
inkomsten uitgaven inkomsten uitgaven

toelichting op de begroting

voorlopig resultaat 2019 begroting 2020
Inkomsten uitgaven Inkomsten uitgaven

De begroting 2020 vertoont  een  groot verschil met die van het voorafgaande jaar. Pas in de loop van het jaar 2019 is alsnog van de Vuvereniging bericht 
ontvangen dat zij bereid waren een bedrag van €2.500 bij te dragen. Voor het jaar 2020 is er inmiddels een toezegging ontvangen van de VUvereniging 
(€3.000) en onder voorwaarden ook een toezegging van het Juynbollfonds (€1.000) .  Dat is met de overige inkomsten  net niet voldoende om de vaste 
uitgaven te dekken. Met de organisatoren van de Hattemse dagen is afgesproken de bijdrage van de deelnemers te verhogen met een bedrag van €50 
pp waardoor (bij 20 deelnemers) een extra bedrag ter beschikking is dat aangewend kan worden voor de vergoeding aan de leerstoelhouder. Dan 
moeten ook de overige donateurs bewogen worden hun vrijwillige bijdragen iets te verhogen. De studiedag in Ede wordt altijd kostendekkend begroot 
zodat daar geen positieve bijdrage van kan worden begroot.  In december werden nog enkele substantiele bedragen als donatie ontvangen.  De 
begroting sluit met een tekort van €740. De reserve ultimo 2019 bedraagt €3033 en dat is voldoende om het voorziene tekort op te kunnen vangen. 

Het bestuur rekent zich tot taak zo snel mogelijk nog aanvulende bijdragen te zoeken 
waardoor de financiering minder afhankelijk is van incidentele donaties van sympathisanten van onze stichting.


