
Jaarrekening 2021 Stichting Literatuursite Meander   

(versie 14 januari2022)  

  

  

Balans per 31 december 2021  

ING betaalrekening  572,66  

ING spaarrekening  1134,44  

PayPal  323,06  

    

TOTAAL  2030,16  

    

Vermogen op 31 december 2021  2030,16  

Vermogen op 1 januari 2021  1597,57  

    

Stijging vermogen  415,59  

  

  

Jaarrekening 2021  

Inkomsten     Uitgaven   

Donaties rechtstreeks  1111    Zakelijk betalingsverkeer  135  

Donaties via Mollie  1539    Onderhoud website  955  

Donaties PayPal (Mollie)  99    Vergaderkosten (incl. reiskosten)  0  

Sponsoring  250    Portokosten  768  

Gasten medewerkersdag  40    Kleine geschenken  259  

Rente  0    Rob de Vosprijs  175  

      Medewerkersdag  301  

      Bureaukosten  13  

          

TOTAAL  3039    TOTAAL  2607  

  

  

Toelichting bij de jaarrekening 2021  

  

Inkomsten  

Voor 2021 was € 2850 aan uitgaven begroot. De werkelijke inkomsten vielen dit jaar 

uiteindelijk bijna tweehonderd euro (€ 3039) hoger uit. Meander mag zich verheugen in een 



schare trouwe donateurs, veelal van de onzuinige soort. Daarnaast zette de donateursactie 

in juni ook anderen aan om ons te steunen.   

  

Uitgaven  

Voor 2021 was € 2850 aan inkomsten begroot. De werkelijke uitgaven vielen een paar 

honderd euro lager uit (€ 2607). Dit is alleen mogelijk doordat heel zuinig wordt gewerkt. 

Meander wordt door vrijwilligers gemaakt, geheel om niet, eventuele onkosten betalen ze 

zelf.  

De portokosten vielen de helft hoger uit. De kosten van de medewerkersdag waren 
dan weer beduidend lager. Ook dit jaar waren er geen reiskosten doordat veel overleg 
plaatsvindt via digitale kanalen.  

Voor de Rob de Vosprijs was € 250,- begroot. Dit bedrag is gesponsord en er is € 175,- 

van uitgekeerd. De kosten van de technische ondersteuning van de prijs zijn opgenomen in 

de post Onderhoud website.  

  

Conclusie  

Op deze manier kan Meander gewoon voortgaan. Zouden we echter een keer flink willen 

uitpakken, of zouden we de website willen aanpassen, dan moeten we omzien naar andere 

inkomstenbronnen.  

  

  

Begroting 2022  

Inkomsten     Uitgaven   

Donaties  2850  Onderhoud website  1000  

Sponsoring  250  Portokosten  750  

    Kosten betalingsverkeer  150  

    Kleine geschenken  250  

    Rob de Voswedstrijd 2020  250  

    Reis- en vergaderkosten  100  

    Bureaukosten  50  

    Medewerkersbijeenkomst  500  

        

TOTAAL  3100  TOTAAL  3100  

  

  

Ten opzichte van de begroting 2021 is de post portokosten verhoogd. De inkomsten uit 

donaties zijn daardoor ook € 250 hoger.  

  

  



  


