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Financieel Jaarverslag Thijmgenootschap 2016 
 
_________________________________________________________________________________________ 

Exploitatie 
 
          2015  rek     2016 rek 
 
Inkomsten 
Contributies        31.853,51    31.278,82  
Bijdrage Pater de Grootfonds              0,00      5.000,00 
Opbrengsten/bijdragen Annalen       1.237,32          1.285,04 
Bijdragen symposium        7.540,00             0,00 
Algemene baten            111,29           37,27 
                                                                          ________    ________ 
Totaal baten         40.742,12    37.601,13 
 
Uitgaven 
Kosten Annalen           8.460,84    17.103,47 
Verzendkosten (Annalen e.a.)       3.836,20      5.938,82 
Symposium        12.170,08      3.488,91 
Bestuurskosten         4.859,97      4.902,98 
PR/Website          7.178,18      5.288,82  
Wetenschappelijke Raad           853,55      6.115,25     
Afdelingen                    -/- 1.210,26      1.844,19 
Administratie         4.214,07      7.997,86     
Algemene kosten            362,00         362,00 
                                                                        ________      ________ 
Totaal lasten       40.724,63    53.042,30   
 
Saldo                      + 17,49            -/-  15.441,17 
 
__________________________________________________________________________________________ 

Balans 
     Activa    Passiva 
     ultimo 2015 ultimo 2016    ultimo 2015 ultimo 2016 
 
Spaartegoeden      2.202      1.803  Eigen vermogen 
      - algemene reserve      19.056     19.073 
      - resultaat exploitatie             17 +     15.442 -/- 
       - correctie EV 2015          1.595 -/- 
       - bestemmingsreserves afd.        6.723 
Betaalrekeningen    16.958      6.956 
     _____      _____           ______     ______ 
     19.073      6.557           19.073       8.759 
__________________________________________________________________________________________ 
 
 
Het exploitatiejaar 2016 sloot met een tekort van € 15.441. Van het Pater de Grootfonds is € 5.000 ontvangen in 
verband met de uitkering van eenzelfde bedrag als deel van het Thijmstipendium 2016. De contributies hebben 
zich gehandhaafd op het niveau van 2015. De uitgaven voor de Annalen zijn conform verwachting gerealiseerd 
(in 2016 zijn vijf afleveringen betaald, tegenover drie in 2015). De kosten voor de jaarvergadering vielen voor het 
tweede jaar op rij erg mee (nb: voor 2015 dienen de inkomsten mee in ogenschouw genomen te worden). De 
hogere uitgaven bij de post Wetenschappelijke Raad hebben te maken met het stipendium. De kosten voor 
administratie vallen hoger uit deels door tariefstijgingen, deels door incidentele bestellingen (drukwerk).  
 
In de presentatie van het vermogen is dit jaar een onderscheid gemaakt tussen de Algemene reserve en 
bestemmingsreserves voor de afdelingen. Het gaat om overboekingen van opgeheven eigen bankrekeningen op 
de algemene rekening. Het saldo van de RBA was al in 2015 overgemaakt - daarvoor is een correctie 
opgenomen in de balanspresentatie 2016. Voor de Medische Afdeling gaat het om het eigen banktegoed per 
ultimo 2016.  
 
Het algemene beeld dat zich vanuit de rekening opdringt, is dat het genootschap zijn reguliere uitgaven niet 
vanzelfsprekend meer kan dekken vanuit de normale verenigingsinkomsten en het eigen vermogen. Afgezien van 
incidentele sponsorbijdragen, zal een exploitatiebijdrage van het Pater de Grootfonds structureel nodig zijn.  


