41ste Algemene Ledenvergadering
Vereniging Vrienden van het Airborne Museum
Zaterdag 16 maart 2019
Toelichting op de inkomsten, uitgaven en balans 2018
Inkomsten
Contributie NL
Het ledenaantal stabiliseert zich ten opzichte van 2017. Een aantal leden die niet
betaald hadden voor 2018 hebben aangegeven in 2019 toch weer lid te willen zijn.
Contributie UK
Ten gevolge van het besluit om de Britse leden over 2018 geen contributie te laten
betalen (verslag 40ste ALV punt 11) is er geen contributie ontvangen.
Vanwege het lage aantal Britse leden die wel contributie-plichtig zijn, het gebrek aan
inzicht en de kosten van het aanhouden van een bankrekening bij HSBC UK is in
overleg met de Britse vertegenwoordiger besloten de bankrekening op te heffen en het
saldo over te boeken naar de ING-rekening van de vereniging.
Inkomsten uit verkoop en giften
Door een aanzienlijk legaat van een overleden lid evenaart het bedrag van 2018 dat van
2017.
Resultaat Battlefieldtours (Thema-avonden, Boekenbeurs en Airborne Day)
Het resultaat van deze activiteiten is over het jaar 2018 positief.
Rente
Door de lage rentestand zijn de inkomsten uit rente in 2018 wederom lager.
Uitgaven
Organisatiekosten
De organisatiekosten zijn in 2018 lager onder andere omdat de de kosten van de
Airborne-Day zijn ondergebracht bij de verantwoording BFT en omdat er in 2018 geen
kosten waren voor het organiseren van een extra ALV.
Algemene kosten
Deze post komt aanzienlijk lager uit voornamelijk omdat er geen ledenpassen meer
vervaardigd en verzonden worden.
Magazine
Deze kosten voor het maken een verspreiden van het Airborne Magazine zijn hoger dan
vorige jaar. Dit vanwege het feit dat er in 2018 drie ABM zijn uitgegeven ten opzichte van
twee in 2017 en dat er een extra nummer in het Engels is uitgegeven aan de Britse
leden
Internetkosten.
De uitgaven voor internet /website evenaren de kosten van 2017.

Vergoeding aan leden voor vrije entree museum.
In 2018 is voor het eerst de vrije toegang voor leden niet “gecompenseerd” met de
gebruikelijke gift aan het museum. Er is voor gekozen om die leden die het museum
hebben bezocht en daar uitgaven voor hebben gedaan deze kosten te restitueren.
Dit heeft er toe geleid dat in plaats van € 3.000,-- de vereniging slechts € 219,-- heeft
uitgegeven op dit onderwerp.
Omdat was besloten het oorspronkelijke compensatiebedrag van € 3.000,-- te
reserveren totdat er duidelijke afspraken waren gemaakt met het stichtingsbestuur van
het museum is uit dit begrote bedrag ook de gift van € 2.000,-- aan het museum gedaan
voor de realiseren van een “Stiltekamer”.
Resulterend
De winst en verliesrekening sluit op een resultaat van € 3.553,62

Toelichting op de balans
De reservering ten behoeve van het Airborne Museum is conform een besluit van de
ALV op 18 maart 2017, verminderd met de bijdrage van de VVAM aan de tentoonstelling
75 jaar Rode Baret gehandhaafd (zie ook verslag 2017).
De reservering bedraagt derhalve per 31 december 2017: € 15.030,98
In 2018 werden contributies voor 2019 ontvangen voor een bedrag van € 3.379,-Ten behoeve van de Battlefield Tour Normandië 2019 werd in 2018 een bedrag van
€ 1.100,-- aan inschrijfgelden ontvangen. Als uitgaven werd er een aanbetaling van
€ 1.010,96 voor de hotereservering gedaan.
Bij het opheffen van de UK-rekening is er door de HSBC UK bank een bedrag van
€ 6.848,57 overgemaakt naar de ING-rekening. Op de balans over 2017 was het saldo
€ 7.036,54. Het verschil bedraagt € 194,82
Op de balans van 2017 is als eindsaldo voor de VVAM-rekening een bedrag van €
6.539,34 aangegeven. De saldo-overzichten van de bank geven als beginsaldo voor de
rekening echter een bedrag van € 6699,34. Een verschil van € 160,-In contact met de bank is aangegeven dat dit waarschijnlijk veroorzaakt is door de
verwerking van posten op of omstreeks de datum 31 december 2017.

Herman van Ingen
Penningmeester VVAM
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