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Financieel Jaarverslag Thijmgenootschap 2019 
 
_________________________________________________________________________________________ 

Exploitatie 
 
          2018  rek     2019 rek 
 
Inkomsten 
Contributies        27.479,83    24.431,35 
Bijdrage Pater de Grootfonds     18.370,60      5.988,32 
Opbrengsten/bijdragen Annalen          834,75             516,97 
Bijdragen symposium           500,00             0,00 
Algemene baten         2.312,05           30,31 
                                                                          ________    ________ 
Totaal baten         49.497,23    30.966,95 
 
 
Uitgaven 

Kosten Annalen         15.203,42         9.323,02 

Verzendkosten (Annalen e.a.)       5.244,49       2.060,62 
Symposium          4.005,35       3.712,51 
Bestuurskosten         1.684,88       2.715,52 

PR/Website             569,47       2.299,87 

Wetenschappelijke Raad/Stipendium      6.229,99           7.194,84     
Afdelingen                        2.955,58          564,74 

Administratie         6.334,60       5.129,33 

Algemene kosten            250,00           305,00 

                                                                        ________       ________ 
Totaal lasten       42.477,78     33.305,45   
 

Saldo                + 7.019,45                -/- 2.338,50 

 
__________________________________________________________________________________________ 

Balans 
     Activa    Passiva 
     ultimo 2018 ultimo 2019    ultimo 2018 ultimo 2019 
 
Spaartegoeden      4.733      3.035  Eigen vermogen 

      - algemene reserve      18.694     16.355 

      - bestemmingsreserves afd.     6.821       6.821 
Betaalrekeningen    20.782    20.141 
      _____     _____           _____      _____ 
     25.515    23.176          25.515     23.176 
__________________________________________________________________________________________ 
 
Het exploitatiejaar 2019 sluit met een negatief resultaat van ca. € 2.340. Daar moet bij worden aangetekend, dat 
in het verslagjaar geen bijdrage vanuit het Pater de Grootfonds is overgemaakt. Binnen het Thijmgenootschap 
renderen gelden niet meer, nu de rente (nagenoeg) nihil is. Als beleggingsfonds rendeert het Pater de Grootfonds 
wel. Gezien de nauwe statutaire verbinding van het fonds met het genootschap is het verantwoord de middelen 
binnen het fonds te houden. 
De kosten komen lager uit dan was begroot. Dat heeft te maken met verschillende oorzaken. Ten eerste zijn in 
het boekjaar slechts twee Annalennummers afgerekend. Ten tweede pakte de jaarvergadering (opnieuw) billijk 
uit. Tenslotte zijn in 2019 weinig kosten gemaakt door de afdelingen.  
Voor de beide stipendia 2016 en 2018, die van respectievelijk Michiel Meijer en Emma Cohen de Lara, zijn 
uitgaven gedaan ter hoogte van ca. € 6000. Die uitgaven zijn volledig vergoed vanuit het Pater de Grootfonds. 
Per saldo hebben deze kosten dus geen effect op de rekening.    
 
Op de balans zijn bestemmingsreserves opgenomen voor de afdelingen, ten bedrage van de door die afdelingen 
aan Thijm overgemaakte saldi van hun respectieve bankrekeningen. Alle afdelingen hebben, voor zover van 
toepassing, in de afgelopen jaren hun eigen rekeningen opgeheven, waarmee hun exploitatie volledig 
geïntegreerd is in die van het genootschap. Het heeft onder die omstandigheden weinig zin meer, om 
afzonderlijke bestemmingsreserves aan te houden. De afdelingen hebben er mee ingestemd, de reserves op te 
heffen en onder te brengen in de Algemene Reserve.  
       


