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Toelichting bij bijstelling begroting 2018 en bij begroting 2019 
 
Bijstelling begroting 2018 
 
Op de begroting 2018,  zoals deze is goedgekeurd door de Algemene Ledenvergadering op 22 april 2017, 
worden diverse wijzigingen voorgesteld.  
 
De belangrijkste wijzigingen betreffen: 
 algemene kosten vereniging 

de in eerste aanleg begrote bedragen zijn meer in overeenstemming gebracht met de gerealiseerde kosten 
2017. Per saldo betekenen deze aanpassingen een afname van € 2.700.  

 donatie Museon 
Bij het opstellen van de begroting 2018 waren geen verzoeken van Museon of Omniversum bekend.  In 
januari 2018 is aan het Museon een bijdrage van € 20.000 toegekend voor het vergroenen van het dak. 

 kosten winkel 
De kosten van de winkel zijn bijgesteld op basis van de gerealiseerde kosten 2017.  

 inkoop 
De inkoop van winkelartikelen en boeken is niet aangepast. 

 verkopen winkel 
De opbrengsten van de winkelverkopen zijn iets bijgesteld ten opzichte van de eerste begroting 2018. De  
route naar de uitgang van het Museon zal door de winkel gaan lopen. Mogelijk leidt dit tot hogere verkopen.   

 interest en dividend 
De renteopbrengsten zijn ongewijzigd begroot. 
  

samenvatting begroting
w inkel - kosten 80.945
w inkel - opbrengsten -95.150

resultaat w inkel -14.205

vereniging - kosten (ex bijdragen aan Museon/Omniversum) 35.300
vereniging - baten (ex onttrekkingen aan reserves) -38.750

resultaat vereniging -3.450

bijdragen aan Museon/Omniversum 28.000
onttrekking aan reserves 0

resultaat bijdragen 28.000

begroot resultaat 10.345
tekort

verwerking begroot resultaat
ten gunste / laste van: 
# reserve schepsprijs -8.000
# reserve legaat 2009
# algemene reserve -2.345

bijstelling 2018
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1ste begroting 2019 
 
De 1ste begroting voor 2019 is grotendeels in lijn met de bijgestelde begroting 2018 opgesteld.   
 
 
samenvatting begroting
winkel - kosten 81.295
winkel - opbrengsten -92.650

resultaat winkel -11.355

vereniging - kosten (ex bijdragen aan Museon/Omniversum) 38.000
vereniging - baten (ex onttrekkingen aan reserves) -38.750

resultaat vereniging -750

bijdragen aan Museon/Omniversum 8.000
onttrekking aan reserves 0

resultaat bijdragen 8.000

begroot resultaat -4.105
overschot

verwerking begroot resultaat
ten gunste / laste van: 
# reserve schepsprijs -8.000
# reserve legaat 2009
# algemene reserve 12.105

1ste begroting 2019
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