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Jaarrekening 2017 

Vereniging van Belangstellenden in Museum De Lakenhal 
 

Balans 2017 

 
 
 
 

Resultatenrekening 2017 

31-12-2017 31-12-2016 31-12-2017 31-12-2016

Euro Euro Euro Euro

Activa Passiva

Vlottende Activa Eigen vermogen

Vrij te besteden 111.180,19 251.830,62

Vorderingen: Bestemmingsreserve 1 1.100.000,00 400.000,00

Bestemmingsreserve 2 50.000,00

Bestemmingsreserve 3 25.000,00 12.500,00

Rente 3.301,74 3.822,00

Overige 1.000,00 2.400,00 Saldo 1.286.180,19 664.330,62

Saldo vorderingen 4.301,74 6.222,00

Liquide middelen Kortlopende schulden

Kas 40,05 40,05 Vooruitbetaalde contributie 123,00 148,00

ING 353404 951,51 1.055,75 Overlopende schulden 18,66

ABN- AMRO contr (935) 7.103,36 8.099,40 Restauratie Engebrechtsz 60.000,00 60.000,00

ABN- AMRO BSrek(627) 284.000,00 0,00

ABN- AMRO Spaar(911) 988.129,24 647.296,34

ING 353404 Spaar 61.795,95 61.765,08

Saldo 1.342.020,11 718.256,62 Saldo 60.141,66 60.148,00

Totaal 1.346.321,85 724.478,62 Totaal 1.346.321,85 724.478,62
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Toelichting 
balans ultimo 2017 en resultatenrekening 2017  Vereniging 

van belangstellenden in Museum De Lakenhal 
 
Toelichting resultatenrekening: 
Over het jaar 2017   is een negatief saldo behaald van  €140.650,43  De opbrengsten waren 

€722.949,74 en de lasten  €101.100,47. Het negatief saldo wordt vooral veroorzaakt door de dotatie 

aan de bestemmingsreserve van €762.500 .  

De dotatie aan de bestemmingsreserve is als volgt opgebouwd: 

• De VBL heeft in 2017 een schenking ontvangen van €500.000 .   Het bedrag van deze 

schenking is gereserveerd in een bestemmingsfonds (bestemmingsreserve 1) , omdat de VBL 

deze schenking alleen mag besteden voor een , door de schenker, nauw omschreven doel .  

• In 2017  ontving de VBL de tweede  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(bestemmingsreserve 1)  , omdat de VBL deze 

schenking alleen mag besteden voor een , door de schenker, nauw omschreven doel.  

2017 2016 2017 2016

Euro Euro Euro Euro

Aankopen 100.000,00 Contributies 12.564,00 13.040,00

Drukwerk 652,66 Giften Engebrechtsz 2.700,00 3.700,00

Porti Giften leden 1.921,50 2.607,18

Bestuurskosten 871,13 459,72 Rente 3.264,24 3.885,23

Overige 229,04 252,30 Schenkingen 702.500,00 202.600,00

Saldo Kosten 101.100,17 1.364,68

Bestemmingsreserve 762.500,00 212.500,00

Batig Saldo - 140 .650 ,43 11.967,73

Totaal 722.949,74 225.832,41 Totaal 722.949,74 225.832,41
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• Er is door het bestuur besloten om  €50.000 te reserveren (bestemmingsreserve 2) voor een 

cadeau dat aan Museum De Lakenhal zal worden aangeboden bij de heropening van het 

museum ; zulks mede in het kader van ons 100-jarig bestaan. 

• Er is door het bestuur besloten om , net als in 2016, een bedrag van €12.500 

(bestemmingsreserve 3)  te reserveren voor de beoogde leden wervingscampagne in 2018 

en 2019 . Inclusief het reeds in 2016 daarvoor bestemde bedrag is daarvoor nu €25.000 

gereserveerd. 

Onder de opbrengsten is een bedrag van €2.700 verantwoord aan schenkingen voor de restauratie 

van het drieluik . Dit zijn de in 2017  vervallen termijnen voor de in 2013 in verband met de 

restauratie toegezegde schenkingen in de vorm van een lijfrente . In 2017 is minder ontvangen dan 

de toegezegde €3.700. Dit komt , omdat een schenker eind 2016, voor de vervaldatum van de 

termijn,  is overleden. Ten onrechte is in voor deze schenker in 2016 ook een termijn van €500 als 

opbrengst verantwoord. De in 2016 teveel verantwoorde schenking is in mindering gebracht op de 

wel ontvangen termijnen 2017 van de overige schenkers.  De contributies zijn in 2017 met €486 

afgenomen ten opzichte van 2016  . Ook de giften van de leden zijn in 2017 met bijna zevenhonderd 

Euro afgenomen ten opzichte van 2017. 

Onder de kosten valt op dat wij in 2017 €100.000  hebben betaald als schenking aan het museum 

om de aankoop van het werk Contra-Compositie VII van Theo van Doesburg mogelijk te maken .  De 

post overige betreffen de bankkosten. 

Toelichting balans: 

De post vorderingen bestaat voor een deel uit een post rente van €3301,74 . Dit betreft de rente op 

de spaarrekeningen bij ING en ABN AMRO over 2017, die begin januari 2018 is bij geschreven. 

Daarnaast bestaat deze post voor een bedrag van €1000 uit een aantal schenkingen die in 2013 , zijn 

toegezegd , maar in 2017 nog niet zijn ontvangen.  

Het vrij te besteden eigen vermogen is afgenomen met het negatief saldo 2017  ad € 140.650,43  tot 

€111.180,19 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 Museum De Lakenhal hebben gegeven opgenomen. Reden hiervan vormt het feit dat 

wij deze bezittingen niet zonder medewerking van Museum De Lakenhal kunnen verkopen en in 

zoverre voor De Vereniging geen economische waarde vertegenwoordigen. 


