
Toelichting van de staat van baten en lasten 2017 en de begroting 2018 
 

 Overeenkomstig de begroting hebben we het boekjaar afgesloten met een batig saldo, 
hierdoor is het eigen vermogen toegenomen met € 1356. 

 De contributies blijven achter lopen, ledenwerving blijft noodzakelijk om deze trend te keren, 
maar we zijn een vereniging met veel leden uit de hogere leeftijdsgroep en hierdoor vallen 
regelmatig leden af na overlijden. 

 Leden van de werkgroep Achter de Gevels zullen vanaf dit jaar contributie inbrengen voor de 
werkzaamheden vanuit deze werkgroep. 

 De renteopbrengsten lopen hard terug, zoals te verwachten was. 

 De kosten voor bijeenkomsten lopen goed in lijn, voor de toekomst is wat onzekerheid omdat 
we een andere locatie moeten gaan gebruiken, door veranderingen binnen de VAK.  

 De excursies die normaal kostendekkend uitgevoerd worden hebben dit keer een winst 
opgeleverd die we aan het eigen vermogen hebben laten toevloeien. 

 De kosten voor het jaarboek zijn in lijn met de verwachting. 

 De kosten voor Delf zijn gelijk gebleven, een verwachtte verlaging is niet gelukt. Erfgoed heeft 
zelfs besloten te stoppen met deze uitgave. Onze vereniging stelt zoveel mogelijk in het werk 
het blad te continueren, tegen de gebruikelijke kosten. 

 De organisatiekosten blijven beperkt, met name portokosten proberen we te vermijden door 
meer gebruik van verzending via het internet. 

 De kosten voor Achter de Gevels, was niet begroot, maar wordt volledig bekostigd uit de 
bijdragen van de betreffende werkgroep leden. Er is € 463 meer ontvangen dan uitgegeven. 

 De kosten voor de Le Comteprijs zijn eenmalig hoger. 

 

Toelichting op de Balans 
 

 We hebben dit jaar een uitgestelde lening van € 5000 aan de Stichting Geschiedschrijving 
Delft (SGD) alsnog terug ontvangen. In 2015 was de lening omgezet in een gift, maar na 
afsluiting van de activiteiten van de geschiedschrijving bleek alsnog voldoende saldo bij de 
SGD. Het bestuur van SGD heeft derhalve het bedrag van € 5000 terug geschonken aan 
Delfia Batavorum. Het bedrag staat nu nog in de balans vermeld als retour lening SGD. Per 
1 januari 2018 wordt dit bedrag toegevoegd aan het vermogen van het Delfia 
Batavorumfonds. 

 

 Het eigen vermogen is toegenomen met het batig saldo: 
Beginsaldo     € 15.003 
Voordelig saldo    €   1.356 
Saldo op 31/12/2017   € 16.359 
 

 Het vermogen van het Delfia Batavorumfonds 
Beginsaldo    € 99.063 
Boekenverkoop    €   1.826 
Giften van leden   €   1.978 
Toekenning aanvragen#   €   6.121- 
Canon van Delft 3e druk   €   1.705- 
Saldo per 31/12/2017   € 95.041 
 

 Blokfonds geen mutaties   €   3.150 
 

 Lustrumvoorziening 
Beginsaldo    €   2.000 

  Inleg reservering   €   2.000 
  Saldo per 31/12/2017   €   4.000 
 

 Fonds Leden voor het Leven 
Beginsaldo    €   1.649 
Onttrekking    €      230 
Saldo per 31/12/2017   €   1.419 
 

 De post crediteuren betreffen 2 nog te betalen facturen voor zaalhuur en portokosten. 



Toelichting uitkeringen vanuit het Delfia Batavorumfonds 
 
Het bestuur heeft ingestemd met de toekenning van de volgende projecten. 
 
Bijdrage Pijler Monument (2016)   € 1000 
Subsidie aan SKED t.b.v. Kruisweg staties  € 1250 
Vermeercentrum 10 jarig bestaan   €   150 
Scholierenprijzen e.d.     €   221 
Camerata, CD opname van Thalia’s Lust hoff van  
Dirk Scholl 1641-1727 (Delftse componist)  € 1500 
Publicatie ’t Weeshuys binnen Delft   € 1000 
Publicatie De Delftse Bijbel    € 1000 
 
Totaal       € 6121 
 


