
donaties 2.297,50€            bankkosten -136,28€                  donaties 1.750,00€         hoogleraar  €                            -6.000,00 
hattem 350,00€                leerstoel -6.000,00€               Hattem 1.000,00€         websites  €                               -600,00 

Subsidie 3.500,00€            website -600,00€                  Subsidie 3.000,00€         onkosten leerstoel  €                               -525,00 
studiedag 80,00€                  onkosten leerstoel -569,95€                  Subsiedie Juybolfons 1.000,00€         bankkosten  €                               -125,00 
vrijval reserve vuvereniging 286,00€                overige onkosten -207,50€                  pm onvoorzien  €                               -240,00 
meer uitgaven dan inkomsten  €           1.000,23 uit reserves 740,00€            
totaal 7.513,73€             €              -7.513,73 totaal 7.490,00€        -7.490,00€                             

donaties 2.160,00€            bankkosten -119,22€                  donaties 1.550,00€         bankkosten -125,00€                                
hattem -€                      leerstoel -6.000,00€               hattem 1.000,00€         leerstoel -6.000,00€                             
Subsidie Vu ver. + juynbol 4.000,00€            website -600,00€                  Subsidie Vuvereniging 3.000,00€         website -600,00€                                
studiedag -€                      onkosten leerstoel -132,75€                  Subsidie Juynbolfonds 1.000,00€         onkosten -550,00€                                

overige onkosten studiedag -€                  onvoorzien
pthu (van balans) 1.200,00€            hon. Pthu 2019 -1.200,00€               uit reserves 725,00€            
meer uitgaven dan inkomsten  €               691,97 
totaal 8.051,97€            -8.051,97€               totaal 7.275,00€        -7.275,00€                             

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 2019 0,23€                                      
Reserve 31-12-2019 3.033,97€                              
nog te betalen hon. pao 1.200,00€                              

totaal 2.341,54€                       2.342,00€   totaal 4.233,51€        4.233,97€                              

resultaat 2019 begroting 2020
Inkomsten uitgaven inkomsten uitgaven

voorlopige balans ultimo 2020
activa passiva

toelichting op de begroting

voorlopig resultaat 2020 begroting 2021
Inkomsten uitgaven Inkomsten uitgaven

balans ultimo 2019

Het jaar 2020 was een jaar zonder externe activiteiten. We hopen die in 2021 weer te kunnen hervatten. Gedacht wordt aan een vernieuwing van onze websites. 
Daarvoor is geen voorziening aanwezig. Getracht wordt een subsidie aan te vragen voor het maken van een plan van aanpak met begroting. Daarvoor is, op basis no 
cure no pay, contact gezocht met een deskundige die ons hierbij wil helpen. Voor de Hattemse dagen bestaat vermoedelijk de mogelijkheid van een subsidie waardoor 
we aan de sprekers, mede door een reele verhoging van de bijdrage van de deelnemers, een passender honorarium kunnen aanbieden.De studiedag, die zonodig via 
ZOOM zal worden gehouden, is kosten neutraal. De subsidie van de VUvereniging is reeds eerder toegezegd en van het Juynbolfonds wordt ook voor 2021 een bijdrage 
verwacht. Aan het eind van het jaar was er nog een saldo van ruim €2.300 op de bank waar geen verplichtingen tegenover staan.


