Palynologische Kring Jaarrekening 2012
Balans
1-1-2012
Giro
€ 1.163,38
Zakelijke Spaarrekening (Jongmanspenning) €
561,86
Zakelijke Bonus spaarrekening
€ 10.222,94
Totaal = kapitaal (vermogen)
€ 11.948,18

31-12-2012
€ 1.156,02
€ 1.979,27
€ 9.934,26
€ 13.069,55

mutaties
€
-7,36
€ 1.417,41
€ -288,68
€ 1.121,37

Resultaat
Inkomsten
Contributies
Rente
Totaal inkomsten

€ 1.760,00
€
120,96
€ 1.880,96

Uitgaven
Borrel jaarvergadering
Bankkosten
Kadootjes lezinghouders
Beurzen/studentenbijdragen
Hosting website
Totaal uitgaven

€
€
€
€
€
€

Saldo boekjaar 2012

€ 1.121,37

230,00
59,03
28,80
377,50
64,26
759,59

Toelichting bij de jaarrekening
De jaarrekening ziet er iets anders uit dan in de afgelopen jaren: hij is beknopter en daardoor
hopelijk duidelijker. Overboekingen tussen spaarrekeningen/betaalrekeningen komen niet meer voor
bij de inkomsten en uitgaven; het zijn immers geen inkomsten en uitgaven. In de jaarrekening is in
één oogopslag te zien wat het vermogen van de vereniging is (zie de Balans). Per 31-12-2012 was het
vermogen € 13.069,55. Het vermogen is in het jaar 2012 gegroeid met € 1.121,37. De oorzaak
hiervan ligt deels in het feit dat zowel de vorige als de huidige penningmeester in 2012 contributies
via automatische incasso hebben geïnd ( dus dubbel geïnd). Ook zijn veel vergeetachtige leden
aangespoord om hun achterstallige contributies te betalen. Veertien zeer vergeetachtige leden met
contributieachterstanden van 3 tot 8 jaar zijn in april 2013 geroyeerd. Het bestuur heeft dit besluit
genomen op grond van artikel 4.2b van de statuten: Het lidmaatschap eindigt door royement wegens
wanbetaling bij besluit van het Kringbestuur. Overigens zijn er ook nu nog veel leden die
contributieachterstanden hebben van twee jaar (excl. 2013). Het vermogen van de Jongmanspenning
is flink gegroeid door het overschot van de Palynologendagen 2010 (€ 1357,77) aan het saldo toe te
voegen (conform besluit op de jaarvergadering van 2011).
De boeken zijn op 15-05-2013 gecontroleerd en in orde bevonden door de kascommissie, bestaande
uit Tom van Hoof en Heleen Koolmees
Henk van Haaster,
15-05-2013

