
Begroting 2017

Dirk Monshouwer Stichting

(Met toelichting, reslutaat 2015, begroting en verwacht resultaat 2016)

donaties  €    1.650,00 hoogleraar  €     5.500,00  donaties  €          3.300  hoogleraar  €          3.000 

Hattem  €      150,00 websites  €        335,00  Hattem  €             250  websites  €             600 

promotie  €    1.068,45 bankkosten  €          98,06  bankkosten  €             100 

vertaaldag  €        50,00  vertaaldag  €               50 

totaal 

inkomsten
 €  2.918,45 

 totaal 

inkomsten 
 €         3.600 

meer 

uitgaven dan 

inkomsten 

2015

 €    3.014,61  tekort  €             100 

Totaal  €  5.933,06 Totaal  €    5.933,06  Totaal  €         3.700  Totaal  €         3.700 

 donaties  €        3.450  hoogleraar  €          3.000  donaties  €          3.000  hoogleraar  €          6.000 

 Hattem  €           300  websites  €             900  Hattem  €             150  websites  €             750 

 Subsidie  PM  bankkosten  €             125 
 subsidie 

VuVereniging 
 €          7.450  bankkosten 

 €             150 

 vertaaldag  €               -  vertaaldag  PM vertaaldag 1.000€           

 totaal 

inkomsten 
 €       3.750 

 totaal 

inkomsten 
 €       10.600 

 onkosten 

leerstoel 
1.000€           

 tekort  €           275 

tekort  €          1.800  achterstand 

honorarium 

hoogleraar 

 €          3.500 

 Totaal  €       4.025  Totaal 4.025€           Totaal  €       12.400  Totaal  €       12.400 

Jaarrekening 2015 in €

Inkomsten Uitgaven

Begroting 2016 in €

Inkomsten Uitgaven

Inkomsten Uitgaven

    

Verwachting 2016 in €

Inkomsten Uitgaven

Begroting 2017 in €



Begroting 2017

Dirk Monshouwer Stichting

(Met toelichting, reslutaat 2015, begroting en verwacht resultaat 2016)

Toelichting op de begroting: 

Door gerichte aanschrijving van de lezers is het bedrag van de donaties over 2016 in lijn van de begroting over 2016 gekomen. Ten opzichte 

van 2015 iets meer een verdubbeling. De verwachting is dat een vergelijkbaar bedrag ook over 2017 mogelijk is. Verheugend is dat de 

VUvereniging onze aanvraag voor twee jaar cofinanciering van de door de stichting ingestelde bijzondere leerstoel Bijbelse Theologie heeft 

gehonoreerd. Daardoor kan het met de hoogleraar afgesproken honorarium weer volledig worden uitbetaald. Het bestuur wil trachten de 

achterstand die in het verleden is ontstaan alsnog in te lopen. Daarvoor blijven we afhankelijk van de donaties van lezers en andere 

belangstellenden.

Er zijn ook plannen om de websites schriftlezing en schriftinuitvoering verder te verbeteren. Een eerste aanzet daartoe is gedaan door over 

te stappen naar een nieuwe provider. Voordat we verdere aanpassingen willen doen achten we het van belang de wensen van de 

gebruikers van de site te inventariseren om aan de hand van die wensen en onze eigen wensen besluiten te nemen. Wij proberen ook voor 

die activiteiten ondersteuning van fondsen te krijgen. Maar ook dan blijft (financiële) participatie van de lezers van belang om het draagvlak 

daarvoor aan te tonen. 


