
Toelichting op de Exploitatierekening 2019 en op de Balans per 31 december 2019 van de VTM 

Exploitatierekening 2019 
 
Algemeen 
De begroting 2019 ging uit van 184 betaalde abonnementen op Ophef, van 96 VTM-leden en 89 
abonnees waaronder 2 studenten.  
De VTM begon het jaar met 95 leden en 88 Ophefabonnees, totaal dus 183. 
In 2019 kwamen daar 7 betaalde abonnementen bij, 4 nieuwe leden en 3 abonnees.  
Om verschillende redenen werden 9 abonnementen gestopt, waaronder 3 leden. Daarnaast heeft 
zich 1 VTM-lid aangemeld en 1 abonnee. 
Aan het eind van het jaar had de vereniging per saldo dus nog 181 betaalde abonnementen.  
Daarnaast waren er toen 19 ‘gratis’ abonnementen. 
 
De jaarrekening sluit met een tekort van bijna € 650, beter dan begroot onder meer door ontvangen 
donaties van € 480. Tegenover de kosten van ongeveer € 9.675,- staan opbrengsten uit 
abonnementen e.d. van € 9.030,-. 
Het tekort moet volledig worden toegeschreven aan de hogere kosten van de productie en 
verspreiding van Ophef dan in het verleden.  
De overige verenigingskosten, inclusief de kosten van de abonnementenadministratie, zijn met enige 
verschuivingen in totaal ongeveer gelijk aan de begrote kosten. 
 
Lasten 
Administratie: de uitbestede abonnementenadministratie (€ 340) plus de kosten van het 
betalingsverkeer, door een systeemwijziging over 14 maanden (€ 200). 
Website:  naast de kosten van hosting en de domeinnaam eenmalig onderhoud van de site.  
Overige bestuurskosten: gedeclareerde reiskosten bestuur t.b.v. vergaderingen. 
Ledenvergaderingen: de kosten voor de vergaderruimte en een presentje voor de spreker. 
Voorziening debiteuren 2018: na herhaalde aanmaningen werden 3 nog openstaande vorderingen 
van ledenbijdragen over 2018 ten laste van de exploitatie 2019 gebracht. Het bestuur heeft in 
december de toezending van Ophef aan deze leden opgeschort. 
 
Balans per 31 december 2019 
 
Ledenbijdragen en abonnementen: openstaande bijdragen van 7 lid/abonnees. 
Publikatiefonds: zie de specificatie. 
Royalties Narratio: ontvangen over de verkopen in 2018 uit de Theologenreeks, in totaal 380 ex. 
Honorarium: voor auteur Els van Swol. 
Reserve. Het tekort werd ten laste van het Publicatiefonds gebracht. 
  


