
thijmjrk.ALV 14 

Financieel Jaarverslag Thijmgenootschap 2014 
 
_________________________________________________________________________________________ 

Exploitatie 
 
          2013  rek     2014 rek 
 
Inkomsten 
Contributies        35.532,62    36.546,32 
Legaat        10.546,00     
Bijdrage Pater de Grootfonds              0,00             0,00 
Opbrengsten/bijdragen Annalen       3.595,49          1.776,07 
Bijdragen symposium               0,00      2.000,00 
Algemene baten            555,28         331,03 
                                                                          ________    ________ 
Totaal baten         50.229,39    40.653,42 
 
Uitgaven 
Kosten Annalen         15.662,51    10.274,66 
Verzendkosten (Annalen e.a.)       6.654,53      5.397,24 
Symposium             200,00    22.270,13  
Bestuurskosten         6.502,22      5.550,51 
PR/Website             9.691,87 
Wetenschappelijke Raad           955,86         854,52 
Afdelingen                        5.820,51      3.821,75 
Administratie         2.900,23      6.436,65 
Algemene kosten            355,00         355,00 
                                                                        ________      ________ 
Totaal lasten       39.050,86    64.652,33 
 
Saldo           + 11.178,53             -/- 23.998,91 
 
 
__________________________________________________________________________________________ 

Balans 
   Activa    Passiva 
   ultimo 2013 ultimo 2014   ultimo 2013 ultimo 2014 
 
Spaartegoeden  25.682    15.098  Eigen vermogen 
       - balanssaldo 01-01   31.877     43.055 
       - expl.-resultaat          11.178  +     23.999 -/- 
Betaalrekeningen  17.373      3.958 
   ______   ______         ______     ______ 
   43.055    19.056          31.877     19.056 
__________________________________________________________________________________________ 
 
 
In 2014 zijn de kosten geboekt voor de symposia van zowel 2013 als 2014. Vandaar het hoge bedrag op deze 
post. De aanzienlijke uitgaven in 2014 voor PR/Website hangen grotendeels samen met de digitalisering van 
Annalennummers en de ontsluiting van hun inhoud op onze site (jaargangen 2002-2011). Tenslotte vallen in het 
rekeningjaar de hoge kosten op voor ‘Administratie’: zij hangen samen met de invoering van een nieuw Client 
Relatie Management- (CRM-) systeem.  
Aan de inkomstenzijde vallen de verkoopopbrengsten van de Annalen tegen. Aan contributie is iets meer geïnd 
dan in 2013, maar dat hangt samen met nabetalingen, niet met een groter aantal leden; het is dus een incidenteel 
effect. Bijdrage van derden aan de symposia werden in het verleden via een netto afrekening door de Stg. 
Thomas More als mede-organisator in rekening gebracht aan het Thijmgenootschap. In 2014 zijn zij direct aan 
ons genootschap overgemaakt. 
 
In 2013 kon mede dankzij het legaat van een oud-lid en het doorschuiven van de symposiumkosten nog een 
positief resultaat geboekt worden. In 2014 is van een voordelig saldo geen sprake meer. Los van de geboekte 
kosten van het symposium 2013 (ca. € 5.500) bedraagt het tekort ca. € 18.500. Daarvan heeft ca. € 8.000 een 
incidenteel karakter, samenhangend met de digitale ontsluiting van Annalen en de invoering van een nieuw 
administratiesysteem.  
 
Dankzij de aanwezige reserves binnen het Thijmgenootschap is voor dekking van het exploitatietekort geen 
beroep nodig geweest op het Pater de Grootfonds. In de komende jaren zal dat waarschijnlijk anders zijn. 


