
 

 

Hermine van Bers Stichting 

 

 

Beginbalans per 1 januari 2021 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

2 penningen en etuis      p.m.        | Vermogen      €  7.151,67 

Betaalrekening      €       416,80        | Te betalen bankkosten     €        10,99 

Vermogen Spaarrekening    €    6.745,86        |                  

                    €    7.162,66        |        € 7.162,66 

 

Eindbalans per 31 december 2021 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

1 penning en etui      p.m.        | Vermogen      €   2.575,14 

Betaalrekening      €       291,69          | Te betalen bankkosten     €         12,41 

Vermogen Spaarrekening    €    2.495,86         | Te betalen kostenvergoeding    €       200,00       

       €    2.787,55        |        €   2.787,55 

 



 

Exploitatierekening 2021 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

Kosten selectie en prijsuitreiking   €     1308,51       |  

Beeldende kunstprijs     €    2.500,00       |  

Kostenvergoeding genomineerden   €       500,00       | 

Bankkosten      €       139,15       |   

Kosten website      €       128,87       | Negatief exploitatieresultaat    €  4.576,53 

         €    4.576,53       |        €  4.576,53 

 

Toelichting op de exploitatierekening 

Het negatieve exploitatieresultaat van het jaar 2021 is iets hoger uitgekomen dan begroot (€ 256,53). Het verschil is als volgt te analyseren. Er was dit jaar 

geen tentoonstelling van werk van de genomineerden; er was een bijeenkomst in museum Bonnefanten met een videopresentatie van werk van de 

genomineerden met aansluitend de prijsuitreiking. Daardoor waren er niet de begrote kosten van titelborden en panelen (€ 500,00). De kosten van de 

selectie en de prijsuitreiking waren echter veel hoger dan begroot (€ 458,51). De kostenvergoeding voor de genomineerden was hoger dan begroot (€ 

300,00), doordat het bestuur na afloop van de prijsuitreiking heeft besloten alle drie de genomineerden een extra tegemoetkoming in de kosten van de 

videopresentatie te geven van € 100,00. Ten slotte waren de bankkosten een fractie lager dan begroot (€ 0,85), evenals de kosten van de website (€ 1,13). 

Toelichting op een balanspost 

 1 penning en etui. Deze post betreft de laatste van de penningen en etuis die waren bestemd om te worden uitgereikt aan de winnaars van de Hermine van 

Bers Beeldende Kunstprijs. In het verslagjaar is één penning uitgereikt. Derhalve is er nog 1 penning met bijbehorende etui in voorraad. Omdat arbitrair is 

welke waarde aan de penning en etui moet worden toegekend, is ervan afgezien deze op geld te waarderen. 


