Toelichting bij de jaarcijfers 2018
Het boekjaar 2018 wordt afgesloten met een positief saldo van €3.260,38. Het
bankreserve komt hiermee op €17.629,46. We kunnen dus stellen dat de stichting
er financieel gezond voor staat.
Bijzonder voor de stichting was dat in 2018 het boek ‘Survivor’ is uitgekomen, het
relaas over het leven van onze pater familias dhr Willem Punt.
1) Inkomsten
Het totaal van de donaties is dit jaar iets gezakt ten opzichte van 2017. Het aantal
donateurs is vrijwel gelijk gebleven, maar het gemiddelde donatiebedrag is met €5
gedaald.
De totalen voor de maaltijd bij de reünie zijn significant gezakt. Dit komt gelukkig
niet door een sterke afname van de aanwezigen, maar vanwege het feit dat de
bijdrage voor de maaltijd van €14 naar €5 zijn gebracht. De Commandant van
Bronbeek heeft de rest van de vergoeding aan de Kumpulan op zich genomen, waar
wij hen uiteraard bijzonder erkentelijk voor zijn.
De SHSJZ heeft 200 boeken à €7,- aangekocht en vrijwel allemaal gratis aan de
aanwezige nabestaanden en VIPs op de herdenking cadeau gegeven. Restant
boeken worden verkocht à €15 of als representatie uitgegeven.
De Stichting heeft een totale subsidie gekregen van €7.625 (€ 2625 voor de reünie
en €5.000 voor de publicatie van het boek “Survivor’).
2) Uitgaven
Aan de uitgaven kant valt op dat de administratiekosten sterk zijn gedaald ten
opzichte van 2017. Dit komt omdat aanzienlijke kosten voor bloemen in 2017
geboekt zijn onder een verzameldeclaratie van één van de bestuursleden. In 2017
viel dat bedrag daarmee onder administratiekosten, in 2018 onder de
herdenkingskosten.
De bestuurskosten zijn hoger geworden door extra activiteiten zoals afscheid Dulfer
in Bronbeek en een afscheid diner voor afgetreden penningmeester Ruth
Veldhuijzen van Zanten. De herdenkingskosten zijn hoger dan in 2017, deze zijn
vrijwel volledig toe te rekenen aan het boek. De overige herdenkingskosten zijn
significant lager dan vorig jaar. (€1.391 tov €2.227).

