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AANKONDIGING VOORJAARSBIJEENKOMST IN HET 
MUSEUM VLAARDINGEN 
 

Op zaterdag 28 mei 2016 houdt de Nederlandse Vereniging 

voor Zeegeschiedenis haar voorjaarsbijeenkomst in Museum 

Vlaardingen, Westhavenkade 56, 3131 AG Vlaardingen.  

 

De dag staat in het teken van de visserijgeschiedenis die prom-

inent in het nieuwe museum wordt uitgelicht. De vier lezingen 

hebben betrekking op de realisatie van het nieuwe museum en 

op verschillende tijdvakken van de visserijgeschiedenis die 

haar wortels in belangrijke mate in Vlaardingen heeft. 

 

De lezingen zullen worden gehouden in paviljoen ‘De Joon’, 

recht tegenover het museum aan de haven. Aansluitend op het 

lezingenprogramma kunnen het museum en museumschip De 

Balder worden bezocht. Zowel de ontvangst, lunch als de borrel 

zullen in het museum worden gehouden. 

 

Programma 

10.15–10.40 Ontvangst met koffie in het museum 

10.40–11.25 Algemene ledenvergadering in paviljoen ‘De 

Joon’ 

11.30–12.00 Inleiding door museumdirecteur Mark van 

Hattem, De wording van Museum Vlaar-

dingen 

12.00–12.30 Lezing Jeroen ter Brugge, Arij Pleijsier 

(1819-1879). Een uit Vlaardingen afkomstig 

maritiem kunstenaar 

12.30-13.15 Lunch in het museum 

13.15–13.45 Lezing Manon Plaatzer, Firma Hoogendijk, 

Betz & de Willigen. Rederij in de Franse 

Tijd, 1809-1812 

13.45–14.15 Lezing Jan van de Voort, Neutrale vis wordt 

duur betaald 

14.15–14.45 Gelegenheid tot het stellen van vragen 

14.45–15.45 Bezoek aan het Museum Vlaardingen en mu-

seumschip De Balder 

15.45–17.00 Afsluitende borrel 

 

Aanmelden 

De deelnamekosten bedragen € 25 (gereduceerd tarief voor 

studenten € 20). U kunt dit bedrag overmaken op bankreke-

ning NL11 INGB 0000 3901 50 ten name van Nederlandse 

Vereniging voor Zeegeschiedenis onder vermelding van ‘voor-

jaarsbijeenkomst Vlaardingen’. Aanmeldingen graag vóór 21 

mei 2016 via het online aanmeldformulier op de website 

www.zeegeschiedenis.nl. 

 

Museumkaart 

Leden in het bezit van een Museumkaart wordt vriendelijk 

verzocht deze mee te nemen in verband met museumbezoek. 

 
 

Het Museum Vlaardingen (Foto: Jirsi Reinders) 

 
Over de sprekers en hun lezingen 

 

Mark van Hattem 

Als directeur van Museum Vlaardingen stond Mark van Hat-

tem sinds 2014 aan de basis van de wording van het nieuwe 

museum. Over de wording van dit nieuwe museum, waar de 

Vereniging vandaag te gast is, zal dan ook de bijdrage gaan van 

Van Hattem. 

 

Jeroen ter Brugge 

Alhoewel inmiddels al ruim een decennium verbonden aan het 

Maritiem Museum Rotterdam, is Jeroen ter Brugge ooit zijn 

maritieme loopbaan begonnen in Vlaardingen. Aanvankelijk 

als stadsarcheoloog en vanaf 2000 als directeur van het toen-

malige Visserijmuseum. In zijn lezing behandelt Jeroen ter 

Brugge de levensloop van Arij Pleijsier van leerling rijtuig-

schilder tot gevierd kunstschilder en assuradeur. Uiteraard 

komt ook het oeuvre van deze in vergetelheid geraakte kunste-

naar aan bod, wiens werk vertegenwoordigd is in het Rijksmu-

seum, het Maritiem Museum Rotterdam, Het Scheepvaartmu-

seum, Museum Boijmans Van Beuningen en het Museum 

Vlaardingen. 

 

Manon Plaatzer 

Manon Plaatzer is sinds het afronden van haar MA Maritieme 

Geschiedenis aan de Universiteit Leiden in 2010 werkzaam als 

informatiespecialist bij diverse gemeentes. Voor haar voor-

dracht voor de Nederlandse Vereniging voor Zeegeschiedenis 

keert Manon Plaatzer terug naar het onderwerp van haar mas-

terscriptie: een Vlaardingse rederij in de Franse Tijd. 

 
Jan van de Voort 

Jan van de Voort zal in het kader van het herdenken van de 

Eerste Wereldoorlog ingaan op de minder bekende episode uit 

http://www.zeegeschiedenis.nl/aanmelden-alv
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de Nederlandse visserijgeschiedenis die zich tijdens de oorlogs-

jaren afspeelde. De lezing is gebaseerd op het artikel dat Van 

de Voort schreef voor het nieuwste Tijdschrift voor Zeege-

schiedenis. 

 

 

NOTULEN VAN DE NAJAARSBIJEENKOMST OP 7 NO-

VEMBER 2015 IN HET WESTFRIES MUSEUM  TE HOORN 
 

Aantal aanwezigen: 46  

 

Opening 

De vergadering wordt geopend door voorzitter Joost Schok-

kenbroek.  

 

Mededelingen 

Een aantal leden is met bericht afwezig: de dames Landzaat-de 

Jong, Plaatzer, Reinders Folmer-van Prooijen, Roodhuyzen-

van Breda Vriesman, Van Rijn en Zijlstra en de heren Acda, 

Akveld, Beeck Calkoen, Daalder, De Both, Delfos, Haas, Ket-

ting, Kingma, Leinenga, Mörzer Bruyns, Stapel, Stapelkamp, 

Uhlenbeck, Van Rijn en Zeh. 

 

Notulen vorige bijeenkomst 

Met inachtneming van twee tekstuele aanpassingen op de 

tweede bladzijde – ‘de heer Van de Voort’ en ‘toegetreden’ – 

worden de notulen van de voorjaarsbijeenkomst 2015 goedge-

keurd. 

 

Verslag van de redactie 

Namens de redactie meldt Dirk Tang dat het najaarsnummer 

van het Tijdschrift voor Zeegeschiedenis binnen twee weken 

bij de leden zal worden bezorgd. Dit is het laatste nummer ‘ou-

de stijl’; de Vereniging heeft het contract met uitgever AUP 

onlangs beëindigd en zal vanaf 2016 het tijdschrift zelf uitge-

ven. Hiermee wordt bespaard op de kosten. 

 

Het thema van het voorjaarsnummer 2016 is ‘Eerste Wereld-

oorlog’. Dit voorjaarsnummer zal voor het eerst ook als PDF-

bestand beschikbaar worden gesteld aan leden. Dit bestand 

kan worden gedownload vanaf de verenigingswebsite. 

De heer Bruijn vraagt hoe de redactie om zal gaan met dead-

lines als het zelf ook de uitgever wordt. De heer Tang voorziet 

geen problemen. 

De heer Messink geeft het advies om naast het PDF-formaat 

ook in ePub-formaat te publiceren, dit bestandsformaat wordt 

vooral gebruikt door e-readers. 

Mevrouw Bollen vraagt hoe zij contact met de vereniging kan 

onderhouden zonder e-mail. De heer Tang wijst erop dat de 

redactie en de ledenadministratie kunnen worden benaderd 

per telefoon. 

 

Verslag van de secretaris 

Secretaris Jeroen van der Vliet wijst op de stijgende lijn in het 

bezoek aan de nieuwe website. De verwachting is dat aan het 

einde van het jaar de website 20.000 keer zal zijn bezocht. Ook 

neemt het aantal unieke bezoekers nog steeds toe; een teken 

dat steeds meer mensen de website gebruiken. Dat bezoek is 

voor het overgrote deel afkomstig uit Nederland (83%) en Bel-

gië (3%). Nieuwe leden melden zich in vooral aan via de websi-

te en ook het grootste deel van de aanmeldingen voor bijeen-

komsten wordt in digitale vorm ontvangen. Het aantal leden 

dat per e-mail nieuws van de vereniging ontvangt is gestegen 

naar 132. 

De heer Van der Vliet wijst erop dat ondanks de voorgeno-

men beëindiging van de papieren editie van Acht Glazen, leden 

zonder e-mail niet verstoken zullen raken van informatie. Zij 

zullen in 2016 per post een uitnodiging voor de ledenbijeen-

komsten ontvangen, inclusief de notulen. 

De secretaris attendeert de leden op twee activiteiten. Op 

woensdag 16 december 2015 organiseert de vereniging samen 

met de Vrije Universiteit een studiemiddag met als titel ‘Mari-

nes op de vrije markt’. Daarnaast zal de voorjaarsbijeenkomst, 

die op 28 mei 2016 wordt georganiseerd in het Museum Vlaar-

dingen, in het teken staan van de haringvisserij.   

De secretaris roept tot slot de aanwezige leden op na te den-

ken over kandidaten voor de Warnsinckprijs en wijst op de 

mogelijkheid om werkgroepen onder te brengen bij de vereni-

ging. 

 

Verslag van de penningmeester 

Penningmeester Henk Rozendaal licht de begroting voor het 

kalenderjaar 2016 toe. Voor het eerst sinds jaren is sprake van 

een sluitende begroting. Deze wordt mogelijk gemaakt door 

een besparing in de kosten door het zelf uitgeven van het Tijd-

schrift voor Zeegeschiedenis en de toenemende digitale com-

municatie via website en e-mail. Het eigen vermogen is de laat-

ste jaren nagenoeg constant gebleven op ca. € 35.000. Het 

bestuur verwacht dat de kosten voor activiteiten wel zullen 

toenemen. De kosten voor de website waren het afgelopen jaar 

gering, maar zullen mogelijk stijgen als het tijdschrift ook digi-

taal beschikbaar wordt gemaakt. Het budget voor de twee ver-

enigingsprijzen betreft in beide gevallen een reservering. 

 

Bestuurswissel 

De heer Rozendaal wordt herbenoemd voor een tweede be-

stuurstermijn.  

 

Benoeming kascommissie 

De voorzitter wijst op twee vacatures in de kascommissie: de 

ene is voor een reservelid, de andere vacature is ontstaan 

doordat de heer Reinders is toegetreden tot het bestuur. Vanuit 

de vergadering bieden zich geen kandidaten aan. De heer Bois-

sevain blijft voor 2016 in de kascommissie.  

 

Vragen en sluiting 

De voorjaarsbijeenkomst zal plaatsvinden op 28 mei 2016 in 

het Museum Vlaardingen. De voorzitter sluit de vergadering. 

 

BELANGRIJKE ADRESWIJZIGING 
 

Het postadres van de penningmeester en daarmee ook dat 

van de Vereniging is onlangs gewijzigd in: 

 

Nederlandse Vereniging voor Zeegeschiedenis 

Omerinkweg 4 

7421 GS Deventer 
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TOELICHTING OP HET FINANCIEEL VERSLAG OVER HET 

VERENIGINGSJAAR 2015 
 

Het financiële verslag over het verenigingsjaar 2015 geeft op-

nieuw een beeld in cijfers van de inkomsten van contributies 

en de bestedingen ten dienste van de verenigingsactiviteiten. 

De balans maakt inzichtelijk welke vermogenspositie de ver-

eniging inneemt. Het bestuur heeft getracht de baten en lasten 

zo goed mogelijk in evenwicht te brengen. Dit neemt niet weg 

dat er opnieuw een afname van het vermogen is te zien van 

€ 537,24. 

 

Balans 

Ambities en activiteiten zijn direct van invloed op de financiële 

positie. Het verenigingsbestuur stelt zich ten doel aan de ene 

kant de uitgaven zo veel mogelijk te beperken en aan de andere 

kant de reguliere inkomsten door de leden opgebracht op peil 

te houden. Een discrepantie ontstaat, als de contributie en de 

kosten voor deelname aan de bijeenkomsten laag blijven, maar 

de kosten die daartegenover staan een stijgende lijn vertonen. 

Het is van belang het beeld van de weegschaal voortdurend in 

gedachte te houden en waar nodig te visualiseren.  

 

Lasten 

De bestedingen zijn in onze opzet bepaald door de activiteiten 

van de vereniging. Zij dienen de doelstelling van de vereniging 

en zijn in deze context geplaatst. De vereniging dient haar le-

den door de uitgave van het tijdschrift dat twee keer per jaar 

verschijnt. In de loop van de jaren zijn daarvoor de uitgaven 

steeds groter geworden door verschillende factoren, zoals de 

portokosten. De leden ontvangen bovendien een contactorgaan 

dat dient om de leden uit te nodigen voor de bijeenkomsten die 

in mei en november gehouden worden. De verdere inhoud van 

dit orgaan bestaat uit de (jaar)verslagen van de secretaris en de 

penningmeester. 

 

De drukkosten en de verzending per post nemen een substan-

tiële hap uit de begroting. De mogelijkheden voor digitale 

communicatie zijn legio en zullen voor zover dit acceptabel is, 

worden toegepast. Het gevolg is dat de kosten voor de papieren 

uitgave aanmerkelijk afnemen. In het overzicht heeft de post 

druk- en verzendkosten betrekking op de convocaten aan de 

leden en abonnees. 

 

De uitgaven voor werkzaamheden van het bestuur en de redac-

tie laten een dalende trend zien en bleven onder het begrote 

bedrag. Vergaderaccommodaties kiezen bestuur en redactie 

met zorg uit, terwijl catering in de meeste gevallen achterwege 

blijft. Er zijn nagenoeg geen declaraties voor reis- en verblijf-

kosten die de uitgaven sterk beïnvloeden.  

 

Baten 

De contributie-ontvangsten waren met € 13.407 lager dan in 

2014 met € 14.316 en ook lager dan begroot (€ 14.400). De 

ontvangsten voor de bijeenkomsten val-len achteraf altijd wat 

tegen. De vereniging heeft als gevolg daarvan moeten toe-

leggen op de gemaakte kosten (€ 807,71). Het bewust laag 

houden van de deelnamekosten (standaard in 2015: € 25) heeft 

helaas niet geresulteerd in een grotere deelname. De giften zijn 

gedaan door de leden die een bedrag hebben betaald dat ruim 

boven de vastgestelde contributie van € 33 uitging. De inkom-

sten door donaties zijn onbepaald en dus niet begroot. Een 

aanvraag aan de Directeuren voor Oostersche Handel en Ree-

derijen voor een financiële ondersteuning (€ 1.250) werd na 

een reeks van jaren met een positieve beslissing niet gehono-

reerd om voor hen moverende redenen. De rente-inkomsten 

zijn al jaren aan het dalen. Toch is het verrassend dat de op-

brengst in 2015 hoger was dan begroot en zelfs hoger dan in 

2014. De begrote rente-inkomsten stelt het bestuur op een 

voorzichtige € 250. 

 

Tot slot 

“De vereniging stelt zich ten doel wetenschappelijke belang-

stelling te wekken voor de zeegeschiedenis en de studie daar-

van te bevorderen door samenwerking tussen de leden en van 

dezen met andere instanties, zowel nationaal als interna-

tionaal”. (Art. 3.1 der Statuten. Leiden, 28 december 1982). 

 

Het is goed te beseffen waarvoor de vereniging is opgericht in 

1961. Sindsdien is de doelstelling onveranderd, maar heeft de 

vereniging zich verder ontwikkeld. Het Tijdschrift voor Zeege-

schiedenis is een hooggewaardeerd periodiek dat in vorm en 

omvang nog steeds in ontwikkeling is. Digitalisering is noodza-

kelijk om het tijdschrift toegankelijker te maken in een wereld 

waarin door de stand van de techniek ontdekkingen kunnen 

worden gedaan ver buiten de landsgrenzen. De internationale 

belangstelling voor het Nederlandse zeewezen in voorbije tij-

den lijkt toe te nemen. De gelden die een in verhouding be-

perkt aantal leden opbrengt, zullen besteed worden aan die 

bestemmingen die de vereniging het beste dienen. Daarbij wil 

het verenigingsbestuur de reserves aanspreken om op de lange 

termijn te kunnen functioneren in samenwerkingsverbanden, 

waarvan sprake is in de Statuten. 

 

Leden 

Op 31 december 2015 bedroeg het aantal leden 391 en waren er 

50 binnenlandse institutionele afnemers van het Tijdschrift 

voor Zeegeschiedenis. Het aantal buitenlandse abonnees be-

droeg 32, waarvan 19 van instellingen, zoals musea en univer-

siteitsbibliotheken. Tien leden hebben met ingang van 2016 

hun lidmaatschap opgezegd en zeven leden werden uit de be-

standen geschrapt wegens niet verklaarde betalingsachterstan-

den. De volgende nieuwe leden hebben we met ingang van 

2016 kunnen inschrijven: G.W.A.W. Oorthuys, Blaricum; A.F. 

Heerma van Voss, Diemen; F.E. Scheffer, Oisterwijk; dr. P. 

Brandon, Amsterdam; M.L. Elvering, Arnhem; J. Roep, Hol-

lum (student); Ruben Rosseels, Berchem-Antwerpen; L.M. 

Thomas, Doesburg; H. van de Graaf, Strijen; mevr. A. van 

Hanja-Hoffmann, Den Haag; ir.drs. W.J.N. Hoek, Naarden; L. 

Kaan, Nagele; Th.P. Kavelaars, Amersfoort; J.M.K. Lammerts, 

Hank; W.G. Stapper, Lichtenvoorde; R. Pel, Loenen a.d. Vecht; 

Ph. Burggraaf, Loosdrecht; dhr. Donker, Leiden; A. Ruijter, 

Oostzaan; Konstantinos Theodoridis, Leiden (student); J. En-

gel, Amsterdam; J. Luiting, Rotterdam; S.V. Kraakman, Den 

Haag; Tj. Boersma, Alkmaar; mevr. M. Jongejan, Biervliet. 

Vijfentwintig nieuwe leden: van harte welkom! 

 

Voor de begroting en jaarrekening, zie p. 5 en 6. 
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VERSLAG VAN DE SECRETARIS OVER 2015 
 

Leden 
De Vereniging telde op 31 december 2015 391 leden (-4) in 

Nederland en 32 leden (0) in het buitenland. De ledenadmi-

nistratie was ook dit jaar in handen van de penningmeester. 
Voor een nadere toelichting op de ledenadministratie, zie de 

toelichting op het financieel jaarverslag op p. 3 van deze Acht 

Glazen. 
 

Bestuur 

Het bestuur bestond op 31 december uit Joost Schokkenbroek 
(voorzitter), Henk Rozendaal (penningmeester), Hanno Brand, 

Jirsi Reinders, Jeroen van der Vliet en Suze Zijlstra. Manon 

Plaatzer verliet het bestuur, de heer Van der Vliet nam haar 
taken als secretaris tijdelijk waar. Op 4 april 2015 werd het 

boekjaar 2014 van de Vereniging goedgekeurd te Deventer. De 

verantwoordelijkheid voor de afrekening lag in handen van de 
penningmeester. De kascommissie werd gevormd door de he-

ren C.G. Boissevain en P.C. de Gier. 

 
Ledenvergaderingen en activiteiten 

De voorjaarsbijeenkomst vond plaats op zaterdag 30 mei in het 

Maritiem Museum te Rotterdam. Het thema was ‘de moderne 
maritieme geschiedenis en de Rotterdamse haven’. De sprekers 

die dag waren dr. Ferry de Goey, dr. Joke Korteweg, dr. Marten 

Boon, dr. Klara Paardenkooper en drs. Irene Jacobs. De bij-
eenkomst werd bijgewoond door 50 leden. Na de lezingen wer-

den door conservatoren van het museum rondleidingen ver-

zorgd, waarbij een bezoek werd gebracht aan de tentoonstel-
ling Mainport Live en aan de historische Leuvekade met diver-

se museumschepen. 

 
Op zaterdag 7 november kwamen de leden samen bijeen in het 

Westfries Museum te Hoorn. Er waren 46 aanwezigen. De ge-

bruikelijke vergadering werd vooraf gegaan door lezingen die 
in het teken stonden van de Kaap Hoornvaart. Er werd gespro-

ken door drs. Ad Geerdink, Jan Wit en drs. Sjoerd de Meer. 

Aansluitend werd een bezoek gebracht aan het museum, waar-
onder de tentoonstelling Kaap Varen en kon een bijzonder 

frisse neus worden gehaald bij het bezoek aan de replica van de 

Halve Maen die lag afgemeerd in de Hoornse haven. De dag 
werd passend afgesloten met een drankje in een zeemanscafé 

aan de kade. 

 

Op 16 december werd de eerste winteractiviteit gehouden: een 

gezamenlijk symposium onder de titel ‘Marines op de vrije 

markt’ en georganiseerd door de vereniging en de Vrije Univer-

siteit. Aanleiding vormde het verschijnen van de handelseditie 

van het proefschrift van Remmelt Daalder: Van de Velde & 

Zoon: het bedrijf van Willem van de Velde de Oude en Willem 

van de Velde de jonge, 1640-1707 bij uitgeverij Primavera Pers 

in Leiden. Bijdragen werden verzorgd door drs. Pieter Roelofs, 

drs. Friso Lammertse, dr. Remmelt Daalder en prof.dr. Michiel 

van Groesen. De activiteit kon rekenen op een bijzonder grote 

belangstelling rekenen van zo’n 150 deelnemers!  

 

Publicaties 

In het jaar 2015 verschenen er twee nummers van het Tijd-

schrift voor Zeegeschiedenis. Het was jaargang 34. De redactie 
bestond uit Dirk Tang (redactiesecretaris), mevrouw Catia An-

tunes, Remmelt Daalder, Anita van Dissel, Wouter Heijveld, 

Anselm van der Peet, Diederick Wildeman en Annette de Wit. 

Amsterdam University Press verzorgde het drukwerk. Dat was 

dit jaar voor het laatst, vanaf 2016 neemt de vereniging de 
vormgeving en uitgave van het tijdschrift in eigen hand. Acht 

Glazen verscheen twee keer in 2015. Acht Glazen verscheen 

zowel in gedrukte, en dat was voor het eerst, als in digitale 
vorm. Eenderde van de leden heeft inmiddels aangegeven de  

nieuwsbrief per e-mail te willen ontvangen. De eindredactie 

werd verzorgd door de secretaris. 
 

Website 

De website van de Vereniging speelt een steeds grotere rol in 
de communicatie van de Vereniging, zoals de aanmelding voor 

bijeenkomsten en het verspreiden van interessant, maritiem-

historisch nieuws. De website registreerde in 2015 20.683 be-
zoeken. Naast de website onderhoudt de Vereniging een zeer 

actief Twitter-account met inmidels meer dan 350 volgers, een 

LinkedIn-pagina en een Facebook-pagina. De webcommissie 
bestond in het jaar 2015 uit de Jur Leinenga, Jeroen van der 

Vliet, Hans Zijlstra en Suze Zijlstra. 

 

Prijsuitreikingen 

De J.R. Bruijnprijs werd in 2015 uitgereikt aan Jaap de Witte 

master-scriptie De bakens verzet. De invloed van de opko-
mende luchtvaart op de scheepvaart naar en in Nederlands-

Indië tussen 1928 en 1940. De W.C.M. Warnsinckprijs werd 

niet uitgereikt. 
 

Overig nieuws 

De Vereniging is in het jaar 2015 een aantal leden ontvallen: de 
heren B. Brijder, Harlingen; C.A. Lindeijer, Delft en T. Wight, 

Lichtenvoorde. 

 
De contributies voor gewone leden bedroeg € 33, voor studen-

ten tot 26 jaar € 20 en voor leden in het buitenland € 38,50. 
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  Begroting 2016 Werkelijk 2015 Begroting 2015 Werkelijk 2014 
Lasten 

Tijdschrift en Acht Glazen  7.500,00 10.973,17 13.300,00 6.922,96 

Druk- en verzendkosten (convocaten)  750,00 2.763,08  1.683,65 
Ledenbijeenkomsten  3.500,00 3.227,71 4.500,00 2.496,22 

Bestuur en redactie  600,00 695,16 900,00 954,73 

          
Subtotaal  12.350,00 17.659,12 18.700,00 12.057,56 

 

Promotie en representatie  700,00 1.000,00 400,00 63,53 
Participatie extern  500,00 0,00 500,00 954,00 

Website  500,00 7,25 50,00 0,00 

Motivatiefonds c.q. ‘Akvelddis’  350,00 0,00 400,00 281,80 
Reservering prijzenfonds  550,00 550,00 550,00 1.000,00 

Diversen  650,00 874,28  575,12 

Resultaat plus  550,00   4.488,58 
          

Subtotaal    3.800,00 2.431,53 1.900,00 6.913,03 

 

          

Totaal  16.150,00 20.090,65 20.600,00 18.970,59 

 
 
Specificatie post reserveringen prijzenfonds 
Tweejaarlijkse J.R. Bruijnprijs à € 1.000   500,00 
Tweejaarlijkse J.C.M. Warnsinckprijs à € 100   50,00 
      
   550,00 
 
Specificatie post diversen 
Bank- en transactiekosten   161,61 
Restitutie en storno   547,00 
ANBI-registratie   34,99 
Boekhoudprogramma (half jaar proefperiode)  130,68 
      
   874,28 
 
Baten 

Contributie en abonnementen  13.500,00 13.710,57 14.400,00 14.316,00 

Ledenbijdrage aan bijeenkomsten  2.400,00 2.420,00 3.500,00 2.640,00 
Giften en donaties  0,00 172,00 0,00 1.742,22 

Rente  250,00 347,00 300,00 272,37 

Resultaat min   3.441,08 2.400,00 
          

Totaal  16.150,00 20.090,65 20.600,00 18.970,59 

 
 Baten totaal   16.649,57 

 Lasten totaal   20.090,65 

      
 Resultaat   -3.441,08 
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(vervolg van p. 5) 

 
 Balans 31-12-2015  Balans 31-12-2014 

Activa 

Liquide middelen  30.494,70  33.206,07 
PayPal-rekening  215,67  215,67 

Debiteuren  318,16  165,00 

        
Totaal  31.028,53  33.586,74 

 

Passiva 
Nog te betalen  4.014,25  6.139,62 

Vooruit ontvangen gelden  104,40 

Vermogen  23.468,80  27.447,12 
Resultaat  3.441,08 

        

Totaal  31.028,53  33.586,74 
 

Overzicht financiële middelen 

ING Zakelijke Rekening NL11 INGB 0000 3901 50 

Saldo op 01-01-2014  2.933,70 

Saldo op 31-12-2015  374,61 

Verschil  -2.559,09 
 

ING Zakelijke vermogens spaarrekening* NL11 INGB 0000 3901 50   PayPal 

Saldo op 01-01-2014  30.272,37 Saldo op 01-01-2014  215,67 
Saldo op 31-12-2015  30.120,09 Saldo op 31-12-2015  215,67 

Verschil  -152,28 Verschil  0,00 

 
*) in 2015 is de oude ING Zakelijke bonusspaarrekening overgegaan in de nieuwe ING Zakelijke vermogens spaarrekening. 


