
Jaarrekening 2022 Stichting Literatuursite Meander  
 
 
Balans per 31 december 2022 

ING betaalrekening 1413,05 

ING spaarrekening 1134,44 

PayPal 323,06 

  

TOTAAL 2870,47 

  

Vermogen op 31 december 2022 2870,47 

Vermogen op 1 januari 2022 2030,16 

  

Stijging vermogen 840,31 

 
 
Jaarrekening 2022 

Inkomsten  Uitgaven 

Donaties rechtstreeks 891  Zakelijk betalingsverkeer 176 

Donaties via Mollie 2255  Onderhoud website 769 

Donaties PayPal 0  Vergaderkosten (incl. reiskosten) 75 

Sponsoring 0  Portokosten 728 

Rente 0  Kleine geschenken 195 

   Rob de Vosprijs 100 

   Medewerkersdag 263 

   Bureaukosten 0 

     

TOTAAL 3146  TOTAAL 2306 
(Alle bedragen zijn afgerond.) 

 
Toelichting bij de jaarrekening 2022 
 
Inkomsten 
Voor 2022 was € 3100 aan inkomsten begroot (€ 2850 aan donaties en € 250 aan 
sponsoring). Het is helaas niet gelukt om een sponsor te vinden voor de Rob de Vosprijs. 
Toch vielen de inkomsten iets hoger uit dan begroot. Meander heeft een klein aantal trouwe 
donateurs. Zij waren goed voor ongeveer de helft van onze inkomsten. Ongeveer de andere 
helft mochten we ontvangen na de donateursactie Beleg in poëzie in mei.  
 
Uitgaven 
Voor 2022 was € 3100 aan uitgaven begroot. De werkelijke uitgaven vielen € 840 lager uit, 
wat meteen de stijging van het vermogen verklaart.  

Posten die duidelijk lager uitvielen zijn het onderhoud van de website, de Rob de 
Vosprijs en de medewerkersdag. Omdat geen sponsor werd gevonden is het prijzengeld van 
de Rob de Vosprijs gehalveerd in vergelijking met vorig jaar. Voor de medewerkersdag 
konden we gratis gebruikmaken van een ontvangstruimte; de catering werd in eigen beheer 
geregeld.  



Nota bene: dit resultaat is uitsluitend mogelijk doordat heel zuinig wordt gewerkt. 
Meander wordt door vrijwilligers gemaakt, geheel om niet, eventuele onkosten betalen ze 
zelf. Er zijn dit jaar zelfs niet eens bureaukosten gemaakt. 
 
Conclusie 
Meander is financieel gezond, maar nogmaals moet nadrukkelijk gezegd worden dat de 
resultaten die behaald worden alleen mogelijk zijn doordat velen – en enkelen in het 
bijzonder – om niet enorme prestaties leveren. Op deze manier kan Meander dus gewoon 
voortgaan, maar zouden we een keer flink willen uitpakken dan moeten we omzien naar 
andere inkomstenbronnen. 
 
 
Begroting 2023 

Inkomsten  Uitgaven 

Donaties 3150 Onderhoud website 900 

Sponsoring 250 Portokosten 800 

  Kosten betalingsverkeer 240 

Bijdrage uit eigen middelen 290 Kleine geschenken 250 

  Rob de Voswedstrijd 2020 250 

  Reis- en vergaderkosten 100 

  Bureaukosten 50 

  Medewerkersdag 500 

  Boekproductie 600 

    

TOTAAL 3690 TOTAAL 3690 

 
Toelichting 
Aan de inkomstenkant hopen we evenveel donaties binnen te krijgen als vorig jaar. Voor de 
Rob de Vosprijs zoeken we een nieuwe sponsor. Een bijdrage uit eigen middelen brengt 
inkomsten en uitgaven in evenwicht. 
 
Aan de uitgavenkant is rekening gehouden met het feit dat werkelijk alles door inflatie 
duurder is geworden. Een nieuwe post is Boekproductie. De serie bijdragen die gedurende 
75 opeenvolgende dinsdagen op meandermagazine.nl werd gepubliceerd, wordt gebundeld. 
Er wordt nog onderzocht of het mogelijk is om voor deze kosten een sponsor te vinden. 
 


