
Jaarrekening 2020 Stichting Literatuursite Meander  
 
 
Balans per 31 december 2020 

ING betaalrekening 238,60 

ING spaarrekening 1134,44 

PayPal 224,53 

  

TOTAAL 1597,57 

  

Vermogen op 31 december 2020 1597,57 

Vermogen op 1 januari 2020 2426,15 

  

Daling vermogen 828,58 

 
 
Jaarrekening 2020 

Inkomsten  Uitgaven 

Donaties rechtstreeks 142,00  Zakelijk betalingsverkeer 124,57 

Donaties via Mollie 1018,55  Onderhoud website 1145,57 

Donaties PayPal (Mollie) 27,78  Vergaderkosten (incl. reiskosten) - 

Sponsoring 250,00  Portokosten 557,13 

Rente 0  Kleine geschenken 274,20 

   Rob de Vosprijs 175,00 
     

     

     

TOTAAL 1438,33  TOTAAL 2276,47 
 
 
 
 
Toelichting bij de jaarrekening 2020 
 
Inkomsten 
Er waren € 2750,- aan inkomsten begroot. De werkelijke inkomsten zijn echter beduidend 
lager: € 1438,33. Als we rekening houden met de medewerkersbijeenkomst die niet door kon 
gaan vanwege de COVID19-beperkingen, is er een gat van € 800,-. 

De Stichting kan dit gelukkig dragen doordat er in 2019 een succesvolle donateursactie 
is geweest. In 2020 is geen speciale donateurswerving op touw gezet. Desondanks mocht 
Meander bijna € 1200,- aan donaties ontvangen. In de eerste helft van 2021 zal opnieuw een 
donatie-oproep worden gedaan. We hopen dat er weer veel genereuze donateurs zijn die 
Meander willen steunen. 

Ten slotte valt de nul euro aan rente op. Al jaren dalen de rentetarieven van de 
banken. Inmiddels zijn ze nihil voor kleine bankklanten zoals Meander. 
 



Uitgaven 
Aan de uitgavenkant valt het volgende op. 
Er was € 2750,- begroot, maar dat was inclusief een medewerkersbijeenkomst (€ 500,-) die 
vanwege de coronacrisis niet is doorgegaan. Als we de medewerkersbijeenkomst buiten 
beschouwing laat, zijn de begrote uitgaven (€ 2750,-) vrijwel gelijk aan de werkelijke uitgaven 
(€ 2213,74). 

Er zijn echter wel kleine verschillen bij verschillende posten. Ongetwijfeld is het aan 
corona te wijten dat er minder is gereisd: er waren geen reiskosten. Wel is er meer verstuurd 
per post, dus de Portokosten vielen hoger uit. Ook was er meer lief en leed, en daardoor is de 
post Kleine geschenken eveneens hoger geworden. 

Het onderhoud van de website (inclusief internet) viel iets hoger uit dan begroot. De 
oorzaak hiervan is dat er nog enkele kleine digitale problemen moesten worden opgelost. 

Voor de Rob de Vosprijs was € 250,- begroot. Dit bedrag is gesponsord en er is € 175,- 
van uitgekeerd. De technische ondersteuning van de prijs kostte € 59,-. Deze kosten zijn 
verwerkt in de post Onderhoud website. 
 
 
Begroting 2021 

Inkomsten  Uitgaven 

Donaties 2600 Onderhoud website 1000 

Sponsoring 250 Portokosten 500 
  Kosten betalingsverkeer 150 

  Kleine geschenken 250 

  Rob de Voswedstrijd 2020 250 

  Reis- en vergaderkosten 100 
  Bureaukosten 50 

  Medewerkersbijeenkomst 500 

    

TOTAAL 2850 TOTAAL 2850 

 
 
 


