
Financieel verslag 2019
Dirk Monshouwer Stichting

uitgaven
donaties 2.297,50€   bankkosten -136,28€      donaties  €         2.609,00  bankkosten -113,88€         
hattem 350,00€      leerstoel -6.000,00€   hattem 400,00€             leerstoel -6.000,00€     
Subsidie 3.500,00€   website -600,00€      subsidie 7.450,00€          website -600,00€         
studiedag 80,00€        onkosten leerstoel -569,95€      studiedag 39,61€               onkosten leerstoel -538,19€         
vrijval reserve vuvereniging 286,00€      overige onkosten -207,50€      overige onkosten -65,00€           

reserve Vuvereniging -286,81€         
meer uitgaven dan inkomsten  €  1.000,23  meer inkomsten dan 

uitgaven -2.894,73€     
totaal 7.513,73€   -7.513,73€   totaal 10.498,61€       -10.498,61€   

donaties 2.000,00€   bankkosten  €     -120,00 ing bank 4.233,51€          Reserve 1-1-2019 4.319,74€       
hattem 500,00€      leerstoel  €  -1.750,00 vrijval vu vereniging -286,00€         
subsidie -€             website  €     -600,00 resultaat 2019 -1.000,00€     
studiedag 250,00€      onkosten leerstoel  €     -280,00 afrondingen 2019 0,23€               

overige onkosten  €                -   Reserve 31-12-2019 3.033,97€       
nog te betalen hon. pao 1.200,00€       

totaal 2.750,00€   -2.750,00€   totaal 4.233,51€         4.233,97€       

uitgaven
balans ultimo 2019

activa passiva

resultaat 2019
Inkomsten uitgaven

resultaat 2018
inkomsten

begroting 2019
inkomsten

Toelichting op de jaarrekening 2019. Verheugend was het dat de VUvereniging haar subsidie heeft hervat. Daarnaast werd ook van het 
Juynbollfonds een subsidie ontvangen. Aan het eind van het lezersjaar waren er 252 lezers geregistreerd op de website schriftlezing.nl.  
Daarvan hebben er 38 in 2019 daadwerkelijk ingelogd. Gebleken is dat het daarbij voornamelijk gaat om vertalers die teksten op de website 
hebben geplaatst of gecorrigeerd. Uit de contacten die er zijn geweest op de studiedagen in Ede kwam naar voren dat een aantal lezers wel de 
website bezoekt maar niet (meer) inlogt. Het jaar 2019 heeft een negatief resultaat opgelevert. Doordat er nog wel een reserve aanwezig was 
kon desndanks toch het afgesproken honorarium aan de leerstoelhouder worden uitgekeerd. Het aantal donateurs betrof  24. 17 donateurs 
maakten samen ongeveer €730 over, het resterende bedrag kwam voor rekening van 4 donateurs. De Hattemse studiedagen waren ook in dit 
verskagjaar geheel vol bezet. De studiedag in Ede kende een goede opkomst. (28 bezoekers) Dit mede dankzij een oproep van Dr. Piet van 
Midden in zijn dagelijkse Efemeriden. De volgers daarvan vormen ook voor onze stichting een belangrijke doelgroep. De leerstoelhouder heeft 
in het verslagjaar zijn verslag over 2018 gepubliceerd. Dit verslag is op de website geplaatst. Ook is op de website aandacht geschonken aan het 
overlijden van een van de grondleggers van de stichting, Prof. Dr. Karel Deurloo. Het bestuur van de stichting kwam in het verslagjaar 6 maal 
bijeen. Vele malen kwam ter sprake dat we nieuwe bestuursleden benodigen. Het is in het verslagjaar niet gelukt deze te vinden.


