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FINANCIEEL JAARVERSLAG OBE POSTMA SELSKIP OVER HET JAAR 2014
-1- ALGEMEEN
De penningmeester houdt geen kas met contanten onder zijn beheer. Alle uitgaven en inkomsten
lopen via de rekening van het Selskip bij de ABN-AMRO Bank. Enkele noodzakelijke contante
betalingen zijn via een storting op of opname van de bankrekening daarin opgenomen.
Het startsaldo op de bank op 1 januari 2014 was € 912,78. Zie het jaarverslag van vorig jaar.
Het eindsaldo op 31 december 2014 was € 1783,05.
In de volgende paragrafen komen het ledental, de inkomsten en uitgaven in diverse categorieën, de
eindafrekening van de studiedag in 2012, de afrekening van de plaatsing van een buste van Postma
in Tresoar en een begrotingsblik op 2015 aan de orde.
-2- LEDENTAL EN CONTRIBUTIE
Het aantal betalende leden is ongewijzigd gebleven: 113. Een klein aantal opzeggingen is
gecompenseerd door evenveel nieuwe leden.
Contributie en giften 2014 (waarvan € 250,00 giften):

€ 2.253,00

Al ontvangen contributie en giften voor 2015:

€

Totaal:

€ 3.113,00

860,00

-3- INKOMSTEN EN UITGAVEN IN 2014
Inkomsten via bank in 2014
Contributie leden:

€ 3.113,00

Afrekening met de Stichting betreffende de Studiedag 2012:
Opmerking: Dit bedrag was in de jaarrekening over 2013
opgenomen als nog te ontvangen.

€

375,52

Diversen:

€

17,00

Subsidie gemeente ZWF voor buste Postma via de Obe Postma
Stichting:

€ 2.800,00

Totaal inkomsten 2014:

€ 6.305,52

Uitgaven via bank in 2014
Bankkosten:

€

136,40

Kosten website (inclusief deel herstel gehackte
site):

€

625,10
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Kosten Jaarvergadering:

€

514,43

Diverse kosten secretariaat (incl. € 51,00 boeken):

€

335,35

Kosten Wjerklank (2x):

€ 1.373,97

Uitgaven ten behoeve van de buste van Postma
(ontwerp, maken en plaatsing):

€ 2.450,00

Opmerking: Het verschil met de subsidie van € 2.800,00 zijn grotendeels
kosten die zijn opgenomen in de uitgaven van de Wjerklank die voor een
groot deel was gewijd aan vervaardiging en plaatsing van de buste
van Postma.
Totaal uitgaven 2014:

€ 5.435,25

Saldo (inkomsten minus uitgaven):

€

Banksaldo 1 januari 2014:
Banksaldo 31 december 2014:

€
912,78
€ 1.783,05

Eindsaldo minus beginsaldo:

€

870,27

870,27

-4- BOEKEN
Bij het secretariaat is nog een voorraad boeken van oudere uitgaven uit de Postma Rige aanwezig,
kortelings aangevuld met een aantal Samle Fersen. De verkoop van een deel van deze boeken levert
wellicht een bescheiden saldo op voor 2015.
-5- FINANCIELE POSITIE OPS
Het Selskip sluit het jaar 2014 af met een positief banksaldo van € 1.783,05. Een deel daarvan (€
860,00) zijn al vooruitbetaalde contributies. Bovendien zal een bedrag van geschat € 500,-- nog
ingezet moeten worden voor het definitief weer in de lucht brengen van de website van het Obe
Postma Selskip. Inmiddels is de site weer bereikbaar.
Het reële postitieve saldo per 1 januari 2015 is dan dus
€ 1.783,05 - € 860,00 - € 500,00 = € 423,05.
Het positieve resultaat van 2014 verdient verdere nuancering. In de eerste plaats heeft de
eindafrekening met de Stichting betreffende de studiedag in 2012 een positief effect gehad dat zich
volgend jaar niet zal herhalen. In de tweede plaats is een deel van de kosten van de laatste
Wjerklank gedekt door de subsidie van de gemeente ZWF voor de buste van Postma. De kosten van
de twee Wjerklanken in 2015 zullen wel geheel ten laste komen van de contributiegelden van het
Selskip.
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-6- BEGROTING 2015
Inkomsten
Contributies en giften :

€ 2.200,00

Uitgaven
Secretariaat:
Bankkosten:
Website:
Jaarvergadering:
Afscheid Stichtingsbestuur
Wjerklank (2x):

€ 250,00
€ 140,00
€
90,00
€ 500,00
€ 200,00
€ 1.500,00

Totaal:

€ 2.680,00

Resultaat:

-€

480,00

Het reële saldo per 1 januari 2016 is dan: -€ 56,95.
Opmerkingen: Voor verdere activiteiten in het jaar 2015 zal met de beperkte financiële middelen
rekening gehouden moeten worden. De financiële consequenties van de afwikkeling van de
opheffing van de Stichting zijn in deze begroting nog niet meegenomen.

Amsterdam, 1 januari 2015
Jan Guichelaar, penningmeester

