Jaarrekening 2018 Stichting Literatuursite Meander
Balans per 31 december 2018
ING betaalrekening
ING spaarrekening
PayPal
Voorraad postzegels
Kantoorapparatuur
TOTAAL

92,35
733,22
41,21
11,62
0
878,40

Vermogen op 31 december 2018
Vermogen op 1 januari 2018

878,40
5240,70

Daling vermogen

4362,30

Jaarrekening 2018
Inkomsten
Donaties rechtstreeks
Donaties via Mollie
Correctie KPN

TOTAAL

172,00
184,00
1,26

357,26

Uitgaven
Zakelijk betalingsverkeer
Internet
Bureaukosten
Portokosten
Reiskosten
Kleine geschenken
Bouw nieuwe website
Vrijwilligersbijeenkomst
Domeinregistratie (5 jaar)

147,74
719,62
100,46
258,22
76,30
246,35
3175,94
101,95
156,70

TOTAAL

4983,28

Toelichting bij de jaarrekening 2018
De jaarrekening 2018 maakt in één oogopslag duidelijk dat er weinig inkomsten en veel
uitgaven waren. De balans laat dan ook zien dat het vermogen van de stichting aanzienlijk is
geslonken. De oorzaken hiervoor zijn duidelijk. In april 2018 overleed Rob de Vos, oprichter,
organisator en beheerder van Meander. Het bestuur besloot om Robs werk voort te zetten,
maar werd geconfronteerd met het feit dat een digitaal testament ontbrak. De bestaande ITomgeving was verouderd; de combinatie van programmatuur en apparatuur was
onoverzichtelijk en er waren overlappende functionaliteiten, bovendien was het onderhoud
tijdsintensief. Het bestuur besloot daarop om te investeren in de bouw van een geheel
nieuwe website met een nieuwe vormgeving. De opzet van het bestuur slaagde: binnen een
half jaar stond het vernieuwde Meandermagazine.nl online.
Terwijl in 2017 nog € 1800,- aan donaties binnenkwam, bleef dat in 2018 op € 356,- steken.
Voor deze lage opbrengsten zijn drie redenen aan te wijzen. De eerste is dat toen Rob de Vos
overleed, het allerminst zeker was dat Meander zou blijven voortbestaan. Dit is slechts gelukt

dankzij de grote inzet van een aantal vrijwilligers, en dankzij de buffer waarover de stichting
kon beschikken: een reservering voor onvoorziene omstandigheden die door zuinig beheer in
de afgelopen jaren in stand was gebleven. De tweede reden is het feit dat de donatieknop
een aantal maanden niet beschikbaar is geweest. De derde reden is dat er geen
donateursbestand gevonden is, zodat er niet actief geworven kon worden.
Pas in december is in de tweede editie van de vernieuwde nieuwsbrief een oproep gedaan.
Dat resulteerde meteen in € 350,-, wat erg bemoedigend is. Een nieuw donateursbestand
wordt opgebouwd.

Begroting 2019
Inkomsten
Donaties
Sponsoring

1750
250

TOTAAL

2000

Uitgaven
Onderhoud website
Portokosten
Kosten betalingsverkeer
Hosting
Kleine geschenken
Rob de Voswedstrijd
Reis- en vergaderkosten
Bureaukosten
TOTAAL

750
450
175
75
100
250
100
100
2000

