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Jaarrekening Professor van Uvenstichting 2020 

 

 
 
1 Inleiding 
 
Er zijn geen bijzonderheden als het gaat om de financiën in 2020. In het verslag wordt verder ingegaan 
op de ontvangsten en uitgaven van de VUS in het afgelopen jaar. Onder paragraaf 6 wordt de begroting 
voor 2021 besproken. 
 
2 Financiële middelen 
 
Het banksaldo van de VUS bedraagt per 31.12.2020 € 9.975 en is nagenoeg gelijk aan het saldo van 
eind 2019.  
 
3 Toelichting ontvangsten 
 
De inkomsten zijn € 67 lager dan begroot door minder inkomsten uit huur dan verwacht. De overige 
bijdragen zijn conform begroting. De huren laten een negatief bedrag zien doordat voor € 80 aan huur 
(resp. € 20 – de Jonge en € 60 – Kelly) uit 2019 in 2020 is omgezet naar borg. Ondanks alle COVID-19 
maatregelen is er nog voor € 800 aan borg ontvangen. Ter vergelijking: in 2019 was dit € 900. 
 
 
 
 

Realisatie Begroot Verschil

2020 2020 real-begr Toelichting

Ontvangsten

Bestuurscentrum 2.000,00€       2.000,00€       -€                Bijdrage bestuurscentrum WUR

Bijdrage WSKOV 200,00€          200,00€          -€                Bijdrage 2020

Bijdrage Ontzetting 200,00€          200,00€          -€                Bijdrage 2020

Huur -20,00€           50,00€            -70,00€           Huren uit 2019 omgezet in borg

Rente 3,29€              -€                3,29€              Rente spaarrekening

Overige ontvangsten -€                -€                -€                

-€                -€                -€                

Totaal ontvangsten 2.383,29€       2.450,00€       -66,71€           

Uitgaven

Instrumenten

1. Aanschaf 24,10€            250,00€          -225,90€         Aanschaf banden bariton sax koffer

2. Reparatie 587,05€          500,00€          87,05€            Pauken, trombone, vioolstok

3. Stemmen 770,00€          750,00€          20,00€            Stemmen vleugels, piano

4. Verzekering 768,38€          775,00€          -6,62€             Instrumentenverzekering

Huisvestingskosten -€                -€                -€                

Adminstratiekosten 114,00€          114,00€          -€                Bankkosten Regiobank

Project cat. -€                -€                -€                

Overige uitgaven 50,20€            100,00€          -49,80€           Hosting w ebsite, belastingdienst

-€                -€                -€                

Totaal uitgaven 2.313,73€       2.489,00€       -175,27€         

Saldo 2021 69,56€            -39,00€           108,56€          

Exploitatie VUS 2020
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5 Toelichting uitgaven 
 
De uitgaven in 2020 zijn € 175 lager dan begroot. De aanschaf ten behoeve van het instrumentarium 
was lager dan begroot, terwijl de uitgaven voor onderhoud iets hoger lager. De meest kostbare 
reparatie was aan de pauken voor € 450,-.  
 
De verzekeringskosten en de administratiekosten van de bank waren conform begroting.  Ook de 
hosting van de website In 2019 zijn nagenoeg ongewijzigd. Er was een kleine boete te betalen aan de 
belastingdienst vanwege te late indiening van de BTW aangifte. 
 
In 2020 zijn relatief veel borgsommen terugbetaald voor € 800. Hierbij zaten enkele oudere posten uit 
2017. Het saldo uitstaande borgsommen per 31 december 2012 € 1.100 en is afgestemd met Gert 
Doekes (instrumentbeheer). 
  
6 Conclusie 2020 
 
Financieel was 2020 een jaar met inkomsten en uitgaven zoals verwacht. Ondanks de COVID-19 
beperkingen is de instrumenten uitleen qua borgsommen nagenoeg gelijk aan 2019. Er is bewust voor 
gekozen om de reparaties te beperken tot de pauken en enkele kleine andere reparaties. Voor 2021 
wordt er gekeken naar subsidiemogelijkheden om de meer kostbare reparaties aan de Bechstein 
vleugel en de aanschaf van een bastrombone te kunnen financieren. 
 
Hans Wevers, 
Penningmeester 
1 februari 2021 
 


