
Jaarrekening 2019 Stichting Literatuursite Meander  
 
 
Balans per 31 december 2019 

ING betaalrekening 704,52 

ING spaarrekening 1534,44 

PayPal 196,75 

Voorraad postzegels 10,44 

  

TOTAAL 2446,15 

  

Vermogen op 31 december 2019 2446,15 

Vermogen op 1 januari 2019 878,40 

  

Stijging vermogen 1567,75 

 
 
Jaarrekening 2019 

Inkomsten  Uitgaven 

Donaties rechtstreeks 944,00  Zakelijk betalingsverkeer 145,60 

Donaties via Mollie 2431,91  Internet 92,20 

Donaties PayPal (Mollie) 155,54  Vergaderkosten (incl. reiskosten) 167,22 

Sponsoring 250,00  Portokosten 341,66 

Rente 42,91  Kleine geschenken 52,94 

   Onderhoud website 1223,47 
   Rob de Vosprijs 190,65 

     

     

     

TOTAAL 3824,36  TOTAAL 2213,74 

 
 
Toelichting bij de jaarrekening 2019 
 
Inkomsten 
In 2018 maakte Meander een doorstart na het overlijden van oprichter, organisator en 
bestuurder Rob de Vos in april. Binnen een half jaar stond het geheel vernieuwde 
Meandermagazine.nl online en konden medewerkers en redactie op volle sterkte verder. 

Door de grote investering in de nieuwe website werd halverwege het jaar 2019 de 
financiële situatie nijpend. Hoewel elke nieuwsbrief sluit met een standaard oproep aan lezers 
om te doneren, levert dit door het jaar heen te weinig op. In september werd daarom een 
speciale nieuwsbrief verstuurd aan de >5000 abonnees waarin volledige openheid van zaken 
werd gegeven. De respons was groot: binnen een maand kwam een bedrag van meer dan € 
2100,- binnen. Met een begroting van € 2000,- was Meander dus gered. Het bestuur van 
Stichting Literatuursite Meander voelt zich erg rijk met zoveel gulle lezers.  
 



In 2019 is een donateursbestand opgebouwd, zodat in de toekomst donateurs en sponsors 
gerichter benaderd kunnen worden. 
 
Uitgaven 
Voor de Rob de Vosprijs was € 250,- begroot. Dit bedrag is gesponsord en er is € 190,65 van 
uitgekeerd. De technische ondersteuning van de prijs heeft € 94,38 gekost. Deze kosten zijn 
verwerkt in de post Onderhoud website. 
 
De post Onderhoud website (€ 1223,47) is hoger uitgevallen dan begroot (€ 750,-). De nieuwe 
website had nog enkele kinderziekten die opgelost moesten worden. Daarnaast waren enkele 
aanpassingen en uitbreidingen nodig, evenals instructie en ondersteuning. 
 
De post Internet betreft een service voor het account Meandermagazine.net. Per 17-5-2019 is 
het account opgeheven. 
 
 
Begroting 2020 

Inkomsten  Uitgaven 

Donaties 2500 Onderhoud website 1000 
Sponsoring 250 Portokosten 400 

  Kosten betalingsverkeer 150 

  Kleine geschenken 150 

  Rob de Voswedstrijd 2020 250 
  Reis- en vergaderkosten 200 

  Bureaukosten 50 

  Nieuwsbriefverzending 50 

  Medewerkersbijeenkomst 500 
    

TOTAAL 2750 TOTAAL 2750 

 
 
 


