
 

Hermine van Bers Stichting 

 

 

Beginbalans per 1 januari 2016 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

7 penningen + etuis       p.m.        | Vermogen      €  27.184,24 

Betaalrekening      €       166,94        | Nog te betalen bankkosten    €         25,70 

Vermogen Spaarrekening    €  26.860,67         | Te betalen kosten jurering Maastricht   €         51,34 

Te vorderen rente     €       233,67        |                  

                    €  27.261,28        |        €  27.261,28 

 

Eindbalans per 31 december 2016 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

6 penningen + etuis       p.m.        | Vermogen      €  24.861,10 

Betaalrekening      €       410,31        | Te betalen bankkosten     €         29,05 

Vermogen Spaarrekening    €  24.494,34         | Te betalen kosten jurering Leiden   €       126,80 

Te vorderen rente     €       112,30        |                  

       €  25.016,95        |        €  25.016,95 

 



Exploitatierekening 2016 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

Kosten tentoonstelling en film    €    2.544,49       | Rente        €      112,30 

Kosten selectie en prijsuitreiking   €       186,80       | Subsidies gemeente Leiden    €   1.500,-- 

Beeldende kunstprijs     €    2.500,--       | Subsidie Stichting Utopa    €   1.500,-- 

Jubileumpennen     €         54,48       | 

Bankkosten      €       111,55       |   

Kosten website      €         38,12       | Negatief exploitatieresultaat    €   2.323,14 

         €    5.435,44       |        €   5.435,44 

Toelichting 

Het negatieve exploitatieresultaat van het jaar 2016 is iets lager uitgekomen dan begroot (€ 176,86). Het verschil is als volgt te analyseren. De kosten van de 

tentoonstelling en de film over (het werk van) de genomineerden waren aanzienlijk lager dan begroot (€ 605,51). De kosten van de prijsuitreiking en selectie 

waren ook aanzienlijk lager dan begroot (€ 423,20), evenals de kosten van de website (€ 101,88). De bankkosten waren iets hoger dan begroot (€ 11,55). 

Niet begroot was de post jubileumpennen ad € 54,48. Het bestuur heeft besloten ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van de stichting pennen met 

opdruk te laten vervaardigen, om deze als attentie aan relaties ter hand te stellen. Tegenover deze per saldo aanzienlijk lagere kosten dan begroot stonden 

aanzienlijk lagere rente-inkomsten als gevolg van de verdere verlaging van de rente op spaartegoeden (€ 387,70) en lagere subsidies dan begroot (€ 500). 

Het negatieve exploitatieresultaat komt ten laste van het vermogen. 

Toelichting op een balanspost 

6 penningen en etuis. Deze post betreft penningen en etuis die zijn bestemd om te worden uitgereikt aan de winnaars van de Hermine van Bers Beeldende 

Kunstprijs. In het verslagjaar is één penning uitgereikt. Derhalve zijn er nog 6 penningen met bijbehorende etui in voorraad. Omdat arbitrair is welke waarde 

aan de penningen en etuis moet worden toegekend, is ervan afgezien ze op geld te waarderen. 


