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FINANCIEEL JAARVERSLAG OBE POSTMA SELSKIP OVER HET JAAR 2015 EN
BEGROTING VOOR HET JAAR 2016
-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 2015 was € 1.783,05. Zie het jaarverslag van vorig jaar.
Het eindsaldo op 31 december 2015 was € 4.146,15.
In de volgende paragrafen komen de opheffing van de Obe Postma Stichting, het ledental, de
inkomsten en uitgaven in diverse categorieën, de eindafrekening van de publicatie van het boek ‘It
deistich libben by âlds’ en de begroting voor 2016 aan de orde.
-2- OPHEFFING OBE POSTMA STICHTING
In het afgelopen jaar is de Obe Postma Stichting opgeheven. Het resterende budget van € 5.680,46
is op 13 april bijgeschreven op de rekening van het Obe Postma Selskip. De taken van de Stichting,
het verkrijgen van subsidies voor de diverse projecten en publicaties, zijn ook overgedragen aan het
Selskip. Het archief van de Stichting is kort geleden tevens overgedragen.
-3- LEDENTAL EN CONTRIBUTIE
Het aantal betalende leden is door opzeggingen met 4 afgenomen van 113 tot 109.
De contributie voor 2016 is door het bestuur ongewijzigd vastgesteld op € 17,50.
Contributie en giften ontvangen voor het jaar 2015
Hiervan is ontvangen in 2014:

€ 2.052,50
€ 860,00

De rest is ontvangen in 2015:
€ 1.192,50
Van 4 leden moet nog de contributie over 2015 ontvangen worden.
In 2015 is al van enkele leden contributie voor het jaar 2016 ontvangen. € 150,00
Ontvangen in 2015:
€ 1.342,50

-4- INKOMSTEN EN UITGAVEN IN 2015
Inkomsten via bank in 2015
Contributie leden:
Verkoop OPS-voorraad boeken:
Ontvangen van de Obe Postma Stichting:
Subsidie boek ‘It deistich libben by âlds’:

€ 1.342,50
€
24,00
€ 5.680,46
€ 2.500,00

Totaal inkomsten 2015:

€ 9.546,96

Uitgaven via bank in 2015
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Bankkosten:
Kosten website (inclusief kosten herstel gehackte site)
Kosten Jaarvergadering:
Diverse kosten secretariaat:
Kosten Wjerklank (2x):
Uitgaven boek ‘It deistich libben by âlds’ (bijdrage OPS € 1.785,14):

€ 153,98
€ 590,75
€ 492,10
€ 162,69
€ 1.499,20
€ 4.285,14

Totaal uitgaven 2015:

€ 7.183,86

Saldo (inkomsten minus uitgaven):
Banksaldo 1 januari 2015:
Banksaldo 31 december 2015:
Eindsaldo minus beginsaldo:

€ 2.363,10
€ 1.783,05
€ 4.146,15
€ 2.363,10

-5- 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 2016.
-6- FINANCIELE POSITIE OPS
Het Selskip sluit het jaar 2015 af met een positief banksaldo van € 4.146,15. Een klein deel daarvan
(€ 150,00) zijn al vooruitbetaalde contributies. Verder is er nog een vordering van € 70,00 vanwege
nog niet betaalde contributie.
Het reële postitieve saldo per 1 januari 2016 is dan dus
€ 4.146,15 - € 150,00 + € 70,00 = € 4.066,15.
Het bestuur wil voor het tienjarig bestaan van het OPS en voor het jaar 2018 (150e geboortejaar
van Obe Postma en Leeuwarden culturele hoofdstad van Europa) een deel van het positieve saldo
aanwenden voor een bijzondere activiteit en/of publicatie.
-7- BEGROTING 2016
Inkomsten
Contributies en giften :
Uitgaven
Secretariaat:
Bankkosten (12x€ 14,00):
Website:
Jaarvergadering:
Wjerklank (2x):
Totaal:
Resultaat:

€ 1.900,00
€ 250,00
€ 168,00
€ 100,00
€ 500,00
€ 1.600,00
€ 2.618,00
-€ 718,00

Het reële positieve saldo per 1 januari 2017 is dan: € 4.066,15 - € 718,00 = € 3.348,15.
Amsterdam, 1 januari 2016 Jan Guichelaar, penningmeester

