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Financieel Jaarverslag Thijmgenootschap 2020 
 
_________________________________________________________________________________________ 

Exploitatie 
 

          2019  rek     2020 rek 
 
Inkomsten 

Contributies        24.431,35    21.932,88 
Bijdrage Pater de Grootfonds       5.988,32    17.500,00 
Opbrengsten/bijdragen Annalen          516,97               853,32 
Bijdragen symposium               0,00             0,00 
Algemene baten              30,31           30,00 
                                                                          ________    ________ 
Totaal baten         30.966,95    40.316,20 
 
 
Uitgaven 

Kosten Annalen           9.323,02        9.391,14 

Verzendkosten (Annalen e.a.)       2.060,62      1.802,32 
Symposium          3.712,51      1.852,96 
Bestuurskosten         2.715,52      1.431,24 
Administratie         5.129,33      4.968,51 

PR/Website          2.299,87          493,71 

Wetenschappelijke Raad/Stipendium      7.194,84        4.273,82   
Afdelingen                           564,74         528,40 

Algemene kosten            305,00          295,00 

                                                                        ________       ________ 
Totaal lasten       33.305,45     25.037,10   
 

Saldo              -/- 2.338,50                + 15.279,10 

 
__________________________________________________________________________________________ 

Balans 
     Activa    Passiva 
     ultimo 2019 ultimo 2020    ultimo 2019 ultimo 2020 

 
Spaartegoeden      3.035      3.029  Eigen vermogen 

      - algemene reserve      16.355     27.355 

      - voorziening Annalen .     6.821     11.100 
Betaalrekeningen    20.141    35.426 
      _____     _____           _____      _____ 
     23.176    38.455          23.176     38.455 

__________________________________________________________________________________________ 
 
Het exploitatiejaar 2020 sloot met een positief resultaat van € 15.279. Deze meevaller dankt het genootschap 
voornamelijk aan incidenteel beperkt gebleven uitgaven vanwege de landelijke coronamaatregelen. Als gevolg 
van die maatregelen moest het (fysieke) jaarsymposium vervangen worden door een webinar en is door zowel 
het AB als de WR slechts eenmaal fysiek vergaderd. Verder zijn slechts drie Annalennummers afgerekend, en 
zijn door de afdelingen nauwelijks kosten gemaakt. De contributie-opbrengsten zijn opnieuw gedaald. Anders dan 
in 2019 is in het verslagjaar wel weer een bijdrage ontvangen van het Pater de Grootfonds (€ 14.000). Zonder die 
bijdrage zou het positieve resultaat slechts € 1.279 groot zijn geweest. 
 
De bestemmingsreserves die op de balans 2019 (en 2018) waren opgenomen voor de afdelingen, ten bedrage 
van de door het genootschap overgenomen saldi van hun respectieve bankrekeningen, zijn in overleg met de 
afdelingen opgeheven. De exploitatie van de afdelingen is nu volledig geïntegreerd in die van het genootschap. 
 
De Annalenreeks liep ultimo 2020 drie nummers achter op de reguliere planning. Om die reden is een voorziening 
opgenomen op de balans voor druk- en verzendkosten ad € 11.100 (3  x €3.000 + 3 x €700).   
 
Uitgaven die gedaan worden ten behoeve van de stipendiaten, worden volledig vergoed vanuit het Pater de 
Grootfonds en hebben dus geen effect op het resultaat. In 2020 ging het om een uitgaaf van € 3.500 ten behoeve 
van de stipendiaat 2018.  
       


