Palynologische Kring Jaarrekening 2018
Balans
1-1-2018
Betaalrekening
Zakelijke Bonus Spaarrekening
Totaal = kapitaal (vermogen)

€
495,51
€ 12.256,71
€ 12.752,22

31-12-2018
€
1.538,28
€ 11.168,90
€ 12.707,18

mutaties
€
€

1.042,77
-1.087,81

€

-45,04

Resultaat
Inkomsten
Contributies
BIAX terugboeking onterechte betaling 2017
Rente
Inkomsten Palynologendagen 2018

€ 2.040,00
€
35,00
€
12,19
€ 2.035,00

Totaal inkomsten

€ 4.122,19

Uitgaven
Bankkosten
Website
Contributie IFPS
Contributie KNGMG
Uitgaven uitreiking Jongmanspenning
Beurzen
Kadootjes en reiskosten sprekers
Bloemen uitvaart W. Zagwijn
Uitgaven Palynologendagen in 2017
Uitgaven Palynologendagen in 2018

€
95,24
€
326,70
€
€
€
649,00
€
€
418,39
€
57,90
€
357,00
€ 2.263,00

Totaal uitgaven

€ 4.167,23

Saldo boekjaar 2018

€

-45,04

Toelichting bij de jaarrekening
In de balans is te zien dat het vermogen van de Palynologische Kring in 2017 met € -45,04 is
afgenomen. Dit ondanks het feit dat maar liefst 95 van de 122 leden hun contributie hebben betaald.
De contributieachterstand is hiermee ingelopen.
Er is in 2018 wederom geen verzoek tot contributiebetaling binnen gekomen vanuit IFPS of het
KNGMG.
In het jaar 2018 zijn reiskosten aan meerdere sprekers die werkzaam in het buitenland zijn vergoed.
Het betreft de reiskosten van Philipe Jardine en Erik de Boer.
Verder zijn er in het jaar 2018 kosten gemaakt voor het graveren en uitreiken van de
Jongmanspenning (bij uitzondering zijn de congreskosten van de winnaar vergoed).
Er zijn in 2018 geen beurzen aangevraagd.
In 2018 kwam er bij de penningmeester nog een naheffing voor de Palynologendagen van 2017
binnen (die ten laste van 2018 komt) binnen van € 357,00. In 2018 zijn alle kosten van de

Palynologendagen verwerkt. De uitgaven waren € 228 hoger dan de inkomsten. Dit verschil is echter
kleiner dan de kosten van de bus (€ 477,00) en valt dus binnen de afgesproken sponsoring van de
Palynologische Kring.
Marjolein van der Linden (11-06-2019)

