
Dirk Monshouwer Stichting
Financieel verslag 2020

jaaroverzicht 2020

donaties 2.297,50€   bankkosten -136,28€      donaties 2.000,00€           bankkosten -120,00€      
hattem 350,00€      leerstoel -6.000,00€   hattem 500,00€              leerstoel -1.750,00€   
Subsidie 3.500,00€   website -600,00€      Subsidie -€                     website -600,00€      
studiedag 80,00€        onkosten leerstoel -569,95€      studiedag 250,00€              onkosten -280,00€      
vrijval reserve vuvereniging 286,00€      overige onkosten -207,50€      
meer uitgaven dan inkomsten  €  1.000,23 

totaal 7.513,73€    €  -7.513,73 totaal 2.750,00€           -2.750,00€   

donaties 2.160,00€   bankkosten -119,22€      donaties 1.750,00€           hoogleraar  €  -6.000,00 
hattem -€             leerstoel -6.000,00€   Hattem 1.000,00€           websites  €     -600,00 

Subsidie Vu ver. + juynbol 4.000,00€   website -600,00€      
Subsidie 
Vuvereniging 3.000,00€           onkosten leerstoel  €     -525,00 

studiedag -€             onkosten leerstoel -132,75€      
Subsidie 
Juybolfonds 1.000,00€           bankkosten  €     -125,00 

overige onkosten onvoorzien  €     -240,00 
pthu (van balans) 1.200,00€   hon. Pthu 2019 -1.200,00€   uit reserves 740,00€              
meer uitgaven dan inkomsten  €     691,97 

totaal 8.051,97€   -8.051,97€   totaal 7.490,00€           -7.490,00€   

resultaat 2020
uitgaven

begroting 2020
Inkomsten uitgavenInkomsten

begroting 2019
Inkomsten uitgaven

resultaat 2019
Inkomsten uitgaven
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activa passiva
ING bank 2.341,54€   Reserve 1-1-2020 3.033,97€    ING bank 4.233,51€           Reserve 1-1-2019 4.319,74€    

vrijval vu vereniging -286,00€      
resultaat 2020 -691,97€      resultaat 2019 -1.000,00€   
afrondingen 2020 -0,46€           afrondingen 2019 -0,23€           
reserve 31-12-2020 2.341,54€    Reserve 31-12-2019 3.033,51€    

nog te betalen hon. pao 1.200,00€    
totaal 2.341,54€   2.341,54€    totaal 4.233,51€           4.233,51€    

jaar
Aantal 

Donateurs
Totaal bedrag

Ong. 70% 
afkomstig van

2018 21 € 2.609 3 donateurs
2019 24 € 2.297 4 donateurs
2020 27 € 2.160 6 donateurs

balans ultimo 2020
activa passiva

balans ultimo 2019

toelichting op het financieel jaarverslag

Het jaar 2020 was door de invloed van de COVID 19 pandemie een jaar waarin geen externe activiteiten hebben plaatsgevonden. De 
studiedag in Ede is uitgesteld naar 2021 met dezelfde spreker en mogelijk weer in Ede maar anders via ZOOM. De Hattemse studiedagen zijn 
afgelast. Er was inmiddels het voornemen om de bijdrage van de deelnemers te verhogen en de inleiders een passender vergoeding te 
geven maar daar is het niet van gekomen. Er was ook aan een mogelijkheid gedacht om voor degenen voor wie de verhoogde bijdrage een 
bewaar zou zijn een subsidie te verkrijgen. De subsidie van VUvereniging was voor drie jaar toegekend, die van het Juynbolfonds voor één 
jaar met een toezegging die ook jaarlijks welwillend te willen bezien. 

De uitgaven bleven ook beperkt omdat er door de leerstoelhouder geen reiskosten zijn gemaakt voor bezoek aan een jaarlijkse bijeenkomst 
in Praag. De donaties kwamen iets boven het begrote bedrag uit. Het aantal donateurs was 27 (2019 21, 2018 ) en het gemiddelde bedrag 
per donateur iets meer dan €50. Een kleine 70% was afkomstig van 6 donateurs.

Het aantal donateurs steeg dit jaar opnieuw maar het totale bedrag aan donaties bleef, eveneens opnieuw, achter bij de vorige jaren. Zie de 
tabel:


