
 

Hermine van Bers Stichting 

 

 

Beginbalans per 1 januari 2017 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

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

Betaalrekening      €       410,31        | Nog 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 

 

Eindbalans per 31 december 2017 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

5 penningen en etuis      p.m.        | Vermogen      € 20.341,27 

Betaalrekening      €       835,31        | Te betalen bankkosten     €         26,26 

Vermogen Spaarrekening    € 19.506,64         |  

Te vorderen rente     €         25,58        |                  

       € 20.367,53        |        €  20.367,53 

 



Exploitatierekening 2017 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

Kosten tentoonstelling     €       610,17       | Rente        €       25,58 

Kosten selectie en prijsuitreiking   €    1.792,77       | Subsidie Prins Bernhard Cultuurfonds Limburg  €     750,00 

Beeldende kunstprijs     €    2.500,00       |  

Kostenvergoeding genomineerden   €       200,00       | 

Bankkosten      €       112,35       |   

Kosten website      €         80,12       | Negatief exploitatieresultaat    €   4.519,83 

         €    5.295,41       |        €   5.295,41 

 

Toelichting op de exploitatierekening 

Het negatieve exploitatieresultaat van het jaar 2017 is aanzienlijk hoger uitgekomen dan begroot (€ 849,83). Het verschil is als volgt te analyseren. De rente-

inkomsten en subsidies waren aanzienlijk lager dan begroot (€ 74,42 respectievelijk € 1.250,00). De kosten van de tentoonstelling van het werk van de 

genomineerden en die van de selectie en de prijsuitreiking waren lager dan begroot (€ 427,06), evenals de kosten van de website (€ 59,88). De bankkosten 

waren iets hoger dan begroot (€ 12,35). Het negatieve exploitatieresultaat komt ten laste van het vermogen. 

Toelichting op een balanspost 

5 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 5 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. 


