
Toelichting balans ultimo 2015 en resultatenrekening 2015 Vereniging van belangstellenden in  
De Lakenhal. 

 

Toelichting resultatenrekening: 

Over het jaar 2015 is een batig saldo behaald van € 23.720,16. De opbrengsten waren € 225.478,66 
en de lasten € 1.758,50. Onder de opbrengsten is een bedrag van € 3.700 verantwoord aan 
schenkingen voor de restauratie van het drieluik. Dit zijn de in 2015 vervallen termijnen voor de in 
2013 in verband met de restauratie toegezegde schenkingen in de vorm van een lijfrente. In 2013 en 
2014 was al € 33.338 ontvangen aan schenkingen in verband met de restauratie. De komende twee 
jaar zal de VBL nog € 7.400 aan schenkingen voor de restauratie ontvangen; dit bedrag is al 
toegezegd, maar wij nemen dit bedrag als bate op het tijdstip dat deze schenkingen overgemaakt 
zijn. In 2015 ontving de VBL de eerste termijn van een schenking van totaal € 1 mio., die de VBL in 
vijf gelijke jaarlijkse termijnen zal ontvangen. Het bedrag van deze schenking is gereserveerd in een 
bestemmingsfonds, omdat de VBL deze schenking alleen mag besteden voor een, door de schenker, 
nauw omschreven doel. 

De contributies zijn in 2015 met afgerond € 2.000 afgenomen ten opzichte van 2014; dit komt 
doordat er in 2014 totaal € 2.495 aan contributies voor lidmaatschappen voor het leven is 
ontvangen. Daardoor was het totaalbedrag aan contributies in 2014 éénmalig wat hoger. 

De post overige betreffen de bankkosten. 

 

Toelichting balans: 

De post vorderingen bestaat voor een deel uit een post rente van € 1.578,26. Dit betreft de rente op 
de spaarrekeningen bij ING en ABN AMRO over 2015, die begin januari 2016 is bij geschreven. 
Daarnaast bestaat deze post voor een bedrag van € 2.700 uit een aantal schenkingen die in 2013, 
2014 en 2015 zijn toegezegd, maar in 2015 nog niet zijn ontvangen.  

Het vrij te besteden eigen vermogen is toegenomen met het batig saldo 2015 ad € 23.720,16 tot 
€ 239.862,89. Op de balans is als schuld de toezegging om bij te dragen aan de restauratie van het 
drieluik ad € 60.000 opgenomen. 

Onder de bezittingen zijn niet de kunstwerken die wij in het verleden hebben aangekocht en in 
bruikleen aan De Lakenhal hebben gegeven opgenomen. Reden hiervan vormt het feit dat wij deze 
bezittingen niet zonder medewerking van De Lakenhal kunnen verkopen en in zoverre voor De 
Vereniging geen economische waarde vertegenwoordigen. 



Vereniging van belangstellenden in de lakenhal

28-09-2016 Jaarrekening

31-12-2015 31-12-2014 31-12-2015 31-12-2014
Euro Euro Euro Euro

Activa Passiva
Vlottende Activa Eigen vermogen

Vrij te besteden 239.862,89 216.142,73
Vorderingen: Bestemmingsreserve 200.000,00

Saldo 439.862,89 216.142,73
Rente 1.578,26 1.907,98
Overige 2.700,00 900,00

Saldo vorderingen 4.278,26 2.807,98

Liquide middelen Kortlopende schulden

Kas 40,05 40,05 Vooruitbetaalde contributie 108,00 311,00
ING 353404 9.158,85 9.256,70 Overlopende schulden 1.013,12
ABN-AMRO contr (935) 8.685,42 5.696,96 Restauratie Engebrechtsz 60.000,00 60.000,00
ABN-AMRO BSrek(627 424.288,71 206.476,52
ING 353404 Spaar 53.591,60 53.215,64

Saldo 495.764,63 274.658,87 Saldo 60.180,00 61.324,12

Totaal 500.042,89 277.466,85 Totaal 500.042,89 277.466,85



Vereniging van belangstellenden in de lakenhal

28-09-2016 Resultatenrekening

2015 2014 2015 2014
Euro Euro Euro Euro

Aankopen 675,00 Contributies 13.846,00 15.881,00
Drukwerk 786,50 1.627,17 Giften Engebrechtsz 3.700,00 3.700,00
Porti 687,85 1.044,22 Giften leden 826,82 2.569,00
Bestuurskosten 104,00 911,85 Rente 1.805,84 2.279,30
Overige 180,15 1.690,55 Schenkingen 205.300,00 2.500,00
Bijeenkomsten 2.106,52

Saldo Kosten 1.758,50 8.055,31
Bestemmingsreserve 200.000,00

Batig Saldo 23.720,16 18.873,99

Totaal 225.478,66 26.929,30 Totaal 225.478,66 26.929,30
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