FINANCIEEL JAARVERSLAG OBE POSTMA SELSKIP OVER HET JAAR 2018
-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. Noodzakelijke contante betalingen worden via een storting op
of opname van de bankrekening gedaan. Het startsaldo op de bank op 1 januari 2018 was € 3.042,58.
-2- LEDENTAL EN CONTRIBUTIE
Het aantal betalende leden is door opzeggingen en overlijden afgenomen tot 75. Contributie ontvangen voor
het jaar 2018 is € 1.522,90.
-3- INKOMSTEN EN UITGAVEN IN 2018
Inkomsten via bank:
Contributie leden:

€ 1.522,90

Verkoop boeken:

€

358,10

Subsidies voor biografie van Ph. Breuker:
** St.H. Duintjer Fonds

€ 750

** Douwe Kalma Stifting

€ 500

** Wendelaar B. Stichting

€ 750

**FLMD

€ 1.500

Totaal subsidies

€ € 3.500

Totaal inkomsten:

€ 5.381,00

Uitgaven via bank
Bankkosten:

€ 126,00

Kosten website:

€

84,70

Wjerklank

€

781,58

Algemene kosten (o.a. vergaderingen):

€

928,04

Boekpresentatie biografie Postma:

€

966,72

Selected Poems (OPS-bijdrage):

€

750,00

OPS-dagen (Postma op Muzyk):

€

975,43

OPS-dagen (kuier, gedichtenmiddei,
boekpresentatie Poems):

0

Uitgeverij Wijdemeer

€ 3.500

Totaal uitgaven:

€ 8.112,47

Saldo (inkomsten minus uitgaven):

- € 2.731,47

Ter controle:
Banksaldo 25 december 2018:

€ 311,11

Banksaldo 1 januari 2018:
Eindsaldo minus beginsaldo:

€ 3.042,58
- € 2.731,47

Het jaar 2019
Op 24 januari 2019 zal de verantwoordelijkheid voor de financiën overgaan naar het op die datum te kiezen
bestuur.
In januari is nog de volgende uitgave gedaan: € 71,79 voor portokosten.
Maandelijks (voor het eerst op 18 januari) zal € 10,50 bankkosten worden afgeschreven.
Dus het saldo op de dag van overdracht zal zijn: € 311,11 - € 71,79 - € 10,50 = € 228,82.
De bankkosten zullen doorlopen.
Verder is er een doorlopend abonnement op de website van €84,70 per jaar.
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