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Financieel Jaarverslag Thijmgenootschap 2012 
 

De jaarcijfers 2012 zijn door de kascommissie onderzocht en akkoord bevonden. 
 

_________________________________________________________________________________________ 
Exploitatie 

 
          2011  rek     2012 rek 
 
Inkomsten 
Contributies        40.448,66    37.596,07 
Bijdrage Pater de Grootfonds              0,00             0,00 
Opbrengsten/bijdragen Annalen       7.771,05          5.189,18 
Bijdragen symposium               0,00             0,00 
Algemene baten            343,48         263,52 
                                                                          ________    ________ 
Totaal baten         48.563,19    43.048,77 
 
Uitgaven 
Kosten Annalen         14.340,38    23.779,55 
Verzendkosten (Annalen e.a.)       3.896,01      7.735,68 
Symposium 2010 / 2011-2012       8.476,19      7.974,07  
Bestuurskosten         7.320,75      9.489,37 
Wetenschappelijke Raad        1.624,00      1.324,10 
Afdelingen                        2.698,79      5.507,76 
Administratie         1.706,13      4.454,44 
Algemene kosten            408,28         551,42 
                                                                        ________      ________ 
Totaal lasten       40.470,53    60.816,39 
 
Saldo                 + 8.092,66            -/-  17.767,62 
 
 
__________________________________________________________________________________________ 

Balans 
   Activa    Passiva 
   ultimo 2011 ultimo 2012   ultimo 2011 ultimo 2012 
 
Spaartegoeden  10.259    10.420  Eigen vermogen 
       - balanssaldo 01-01   41.552     49.645 
       - expl.-resultaat            8.093 +     17.768 -/- 
Betaalrekeningen  39.386    21.457 
   ______   ______         ______     ______ 
   49.645      31.877          49.645     31.877 
__________________________________________________________________________________________ 
 
 
Het exploitatiejaar 2012 sloot met een tekort van bijna € 18.000.  
De belangrijkste – en ook meest verontrustende – oorzaak van het boekjaartekort zijn de tegenvallende 
contributieopbrengsten. Het laat zich immers aanzien, dat hier een structureel probleem aan de orde is. De 
opbrengsten uit Annalenverkoop (voornamelijk royalties) laten eveneens een terugval zien. Al met al zitten de 
zorgelijke aspecten van de exploitatie met name aan de inkomstenzijde.  
De uitgaven laten geen verontrustende ontwikkelingen zien. Negatieve afwijkingen ten opzichte van de vorige 
jaarrekening laten zich hier goed verklaren vanuit geplande extra activiteiten en diverse nagekomen betalingen. In 
2012 is het 4e nummer van de Annalenreeks 2011 betaald, plus de volledige reeks van 2012 (dat vanwege de 
100e jaargang van de Annalen 5 in plaats van de gebruikelijke 4 nummers telde). De kosten voor de uitgavereeks 
komen daarmee hoger uit dan gemiddeld. De Verzendkosten volgen het beeld van de uitgaven voor de Annalen. 
De hogere Bestuurskosten hangen samen met vernieuwing van de website. Bij de Afdelingen gaat het deels om 
nagekomen betalingen en deels om extra activiteiten. Bij de Administratiekosten tenslotte wordt de hoogte van de 
uitgaven voornamelijk veroorzaakt door kosten in verband met acceptgiro’s.  
Dankzij de eigen vermogenspositie van het Thijmgenootschap was in 2012 wederom geen bijdrage vanuit het 
Pater de Grootfonds noodzakelijk.  


