Genootschap ter bevordering van Natuur-, Genees- en Heelkunde

Resultaten 2018
Staat van baten en lasten
De realisatie 2017-2018 loopt over de periode 1 november 2017 t/m 31 oktober 2018 en
ziet er als volgt uit.

Inkomsten
						Begroting

Realisatie

Contributies					10000		10330
Bijdragen jaarvergadering			3000		2700
Inkomsten uit eigen vermogen		
Legaat

12000		

12000

						635000

Totaal						25000		660030

Uitgaven
						Begroting

Realisatie

Administratiekosten			3000		3205
Kosten Insinger				6000		7043
Drukwerk					1500		1194
Beurzen en subsidies			6000		7500
Wetenschappelijke bijeenkomsten

1000		

268

Representatie				500		108
Jaarvergadering				6000		8749
Medailles					7500		10634
Terugstorting contributie 				60
Notariskosten				1000		705
Totaal						-7500		620565
Resultaat					200		8634

Vermogen
Na afsluiting van het boekjaar 2018 is het eigen vermogen van het Genootschap als volgt
opgebouwd:
					Stand 1/11/2017

Stand 31/10/2018

Vermogen beleggingsrekening		380.854		357.916
Betaalrekening				49.972		660.030
Spaarrekening				22.238			22.260
Totaal vermogen				453.064		1.040.206

Genootschap ter bevordering van Natuur-, Genees- en Heelkunde

Resultaten 2017
Staat van baten en lasten
De realisatie 2016-2017 loopt over de periode 1 november 2016 t/m 31 oktober 2017 en
ziet er als volgt uit.

Inkomsten
							Begroting

Realisatie

Contributies						13000		10117
Bijdragen jaarvergadering				3000		3090
Inkomsten uit eigen vermogen			

12000		

15000

Totaal							28000		28207

Uitgaven
							Begroting

Realisatie

Administratiekosten				3000		2338
Kosten Insinger					6000		5775
Drukwerk						2300		0
Beurzen en subsidies				7000		4000
Wetenschappelijke bijeenkomsten		2000		633
Representatie					500		187
Jaarvergadering					6000		5976
Medailles						1000		644
Terugstorting contributie 			

20

Totaal							27800		19573
Resultaat						200		8634
De voornaamste verschillen in begroting en realisatie zijn:
• Er is minder contributie geind, omdat de ledenwerving bij de VU (en daarmee een
voorziene toename in leden) nog niet ten volle gestart is.
• Tweemaal is de zaalhuur voor de wetenschappelijke bijeenkomsten niet in rekening
gebracht door de organiserende partij.
• Er zijn zeer weinig aanvragen geweest voor subsidies van wetenschappelijke activiteiten.
• Er zijn geen drukkosten gemaakt; de Engelstalige informatiefolder zal in december
2017 verschijnen.
• Er is een keer teveel inkomsten uit eigen vermogen overgemaakt naar de lopende
rekening.

Vermogen
Na afsluiting van het boekjaar 2017 is het eigen vermogen van het Genootschap als volgt
opgebouwd:
							Stand 1/11/2016

Stand 31/10/2017

Vermogen beleggingsrekening			378.486		380.854
Betaalrekening					35.564		49.972
Spaarrekening					22.187			22.238
Totaal vermogen					436.237		453.064
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Resultaten 2016
Staat van baten en lasten
De realisatie 2015-2016 loopt over de periode 1 november 2015 t/m 31 oktober 2016 en
ziet er als volgt uit.

Inkomsten
							Begroting

Realisatie

Contributies						11000		11735
Bijdragen jaarvergadering				3000		3845
Inkomsten uit eigen vermogen			
Terugstortingen

12000		

12000

						375

Totaal							26000		27955

Uitgaven
							Begroting

Realisatie

Administratiekosten				3000		2584
Kosten Insinger					6000		5751
Drukwerk						1500		894
Beurzen en subsidies				6000		5025
Wetenschappelijke bijeenkomsten		2000		415
Representatie					500		92
Jaarvergadering					6000		5720
Medailles						1000		775
Terugstorting contributie 					140
Totaal							26000		21396
Resultaat						0		6559
De voornaamste verschillen in begroting en realisatie zijn:
• Terugstortingen (inkomsten) betreffen de terugstorting van teveel uitgekeerde administratiekosten en terugbetaling van het slaan van een replica van een medaille
• Er is een wetenschappelijke bijeenkomst georganiseerd in plaats van twee. Voor deze
bijeenkomst is de zaalhuur niet in rekening gebracht.

Vermogen
Na afsluiting van het boekjaar 2016 is het eigen vermogen van het Genootschap als volgt
opgebouwd:
					

Stand 1/11/2015

Stand 31/10/2016

Vermogen beleggingsrekening		388.212		378.609
Betaalrekening				23.253			35.564
Spaarrekening				22.078		22.187
Totaal vermogen				433.543		436.360
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Resultaten 2015
Staat van baten en lasten
De realisatie 2014-2015 loopt over de periode 1 november 2014 t/m 31 oktober 2015 en
ziet er als volgt uit.

Inkomsten
						Begroting

Realisatie

Contributies					11000		11262
Bijdragen jaarvergadering			2000		4140
Inkomsten uit eigen vermogen		

12000		

12000

Totaal						25000		27402

Uitgaven
						Begroting

Realisatie

Administratiekosten			3000		2947
Kosten Insinger				3500		5923
Drukwerk					1000		972
Beurzen en subsidies			10000		8600
Wetenschappelijke bijeenkomsten

1500		

1299

Representatie				800		104
Jaarvergadering				6000		4430
Medailles					1000		661
Lustrumviering 225-jarig bestaan

4000		

10000

Totaal						30800		34928
Resultaat					-5800		-7527
De voornaamste verschillen in begroting en realisatie zijn:
• 2000 meer aan bijdragen Genootschapsdiner vanwege verrekening vooraf aan jaarvergadering ipv achteraf facturatie.
• 2500 euro meer aan uitgaven kosten beheer aandelenportefeuille Insinger vanwege
verandering in systematiek berekening kosten van het beheer.
• 6000 euro meer aan kosten voor lustrumactiviteit. Dit moet bezien worden in combinatie met de post “jaarvergdering”. Met de keuze voor een andere locatie vindt
vrijwel gehele betaling vooraf plaats i.p.v. een kleine aanbetaling vooraf en facturatie
achteraf.
• 1400 euro minder aan uitgaven beurzen; de activiteit waarvoor de beurs is toegekend
heeft nog niet plaatsgevonden en derhalve de afrekening ook niet.

Vermogen
Na afsluiting van het boekjaar 2015 is het eigen vermogen van het Genootschap als volgt
opgebouwd:
					
Vermogen beleggingsrekening

Stand 1/11/2014

Stand 31/10/2015

380.305		

388.212

Betaalrekening				25.211			23.253
Spaarrekening				21.895			22.078
Totaal vermogen				427.411		433.544

Genootschap ter bevordering van Natuur-, Genees- en Heelkunde

Resultaten 2014
Staat van baten en lasten
De realisatie 2013-2014 loopt over de periode 1 november 2013 t/m 3 november 2014 en
ziet er als volgt uit.

Inkomsten
							Begroting

Realisatie

Contributies						10000		13062
Bijdragen jaarvergadering				2000		2340
Inkomsten uit eigen vermogen			

12000		

12000

Totaal							24000		27402

Uitgaven
							Begroting

Realisatie

Administratiekosten				3000		3018
Kosten Insinger					2900		3333
Drukwerk						1000		258
Beurzen en subsidies				6000		2500
Wetenschappelijke bijeenkomsten		1500		714
Representatie					800		770
Jaarvergadering					6000		6363
Medailles						1000		1500
Terugstorting contributie 					120
Totaal							22200		18575
Resultaat						+1800		+8827

De voornaamste verschillen in begroting en realisatie zijn:
• 3000 euro meer ontvangen aan contributies door betere systematiek innen contributies.
• 800 euro minder aan uitgaven wetenschappelijke bijeenkomsten door vervallen bijeenkomst vanwege ziekte spreker
• 3500 euro minder uitgaven aan beurzen en subsidies. Van de in oktober toegekende
subsidies heeft nog geen afrekening plaatsgevonden.

Vermogen
Na afsluiting van het boekjaar 2014 is het eigen vermogen van het Genootschap als volgt
opgebouwd:
						Stand 1/11/2012

Stand 31/10/2013

Vermogen beleggingsrekening

380.305*

362.275		

Betaalrekening				17.727			25.211*
Spaarrekening				21.64021.895
Totaal vermogen

			401.642		427.411

* inclusief overstorting van 5000 euro van lopende rekening naar vermogensrekening
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Resultaten 2013
Staat van baten en lasten
De realisatie 2012-2013 loopt over de periode 1 november 2012 t/m 31 oktober 2013 en
ziet er als volgt uit.

Inkomsten
							Begroting

Realisatie

Contributies						10000		14111
Bijdragen jaarvergadering				3200		1790
Inkomsten uit eigen vermogen			

12000		

11500

Totaal							24000		27401

Uitgaven
							Begroting

Realisatie

Administratiekosten				3000		2988
Kosten Insinger					2800		2883
Drukwerk						3000		2377
Beurzen en subsidies				3000		4381
Wetenschappelijke bijeenkomsten		800		1341
Representatie					800		785
Jaarvergadering					10000		2960
Medailles						631		993
Terugstorting contributie						40
Totaal							24031		18721
Resultaat						+1169		+8679

De voornaamste verschillen in begroting en realisatie zijn:
• 4000 euro meer ontvangen aan contributies door eenmalige actie voor het innen van
achterstallige contributies.
• 1000 euro minder aan inkomsten aan bijdragen jaarvergadering door lagere deelname dan verwacht.
• 7000 euro minder aan kosten voor jaarvergadering door lagere deelname en doordat
grootste deel van de rekening al in het jaar 2012 was betaald.
• 1400 euro meer uitgaven aan beurzen en subsidies. Hiertoe is besloten toen halverwege het jaar bleek dat er meer inkomsten en minder uitgaven zouden zijn.

Vermogen
Na afsluiting van het boekjaar 2013 is het eigen vermogen van het Genootschap als volgt
opgebouwd:
						Stand 1/11/2012

Stand 31/10/2013

Vermogen beleggingsrekening

363.177

352.491

Betaalrekening

			6.164 		17.727

Spaarrekening

			21.373 		21.640

Totaal vermogen

			

380.028

402.544

