
Gelderse Archeologische Stichting Jaarrekening 2017 
 
Jaarrekening     
     
Balans per 31 december 2017 2016 
Activa     
Obligatiefonds  €    6.130,59    €    6.141,67   
     
     
Beleggingen   €    6.130,59    €    6.141,67  
     
Kas  €             -    €             -   
ABN AMRO Bank  €       160,90    €       264,33   
ABN AMRO Bank spaarrekening 1&2  €  26.298,88    €  26.201,46   
     
Bankrekeningen   €  26.459,78    €  26.465,79  
Te ontvangen dividend belasting     
     
     
Totaal   €  32.590,37    €  32.607,46  
     
Passiva     
     
Reserve Archeologische collectie  €  25.625,64    €  25.625,64   
Reserve automatisering  €             -    €             -   
Aankoopfonds  €             -    €             -   
Fonds van Breda  €    2.750,00    €    2.750,00   
Reserve deskundigheidsbevordering  €    2.250,00    €    2.250,00   
Toezeggingen subisidies  €             -    €             -   
Voorzieningen Algemeen Beheer  €    1.964,73    €    1.981,82   
     
Totaal   €  32.590,37    €  32.607,46  
     
Verschil vorig jaar [= saldo jaarrekening]    €        17,09-  

 
 
 
 
 
 
 



Rekening van baten en lasten over 2017 
 

 



Begroting 2018 
 

 
 
 
 
 
 
 



Gelderse Archeologische Stichting 
 
Toelichting bij de jaarrekening 2017 
 
1. Het obligatiefonds is gewaardeerd tegen de beurswaarde per 31 december 2017. Het 

kleine koersverschil is ten laste van het resultaat gebracht. 
 

2. De overige balansposten zijn opgenomen voor de nominale waarde 
 
3. Aan het fonds van Breda is geen rente toegerekend. In de bestuursvergadering van 12 april 

2002 is besloten eerst rente toe te wenden op het moment van aanwending. De besteding 
van het fonds is niet geoormerkt. 

 
4. Ten laste van de Voorziening Algemeen Beheer is in afwachting van een besluit van de 

algemene bestuursvergadering het saldo van de rekening van baten en lasten ten bedrage 
van €2399,11 (negatief) gebracht. Na aftrek van dit tekort bedraagt het saldo €1981,82. 

 
 

2017 2016  
Stand per 1 januari 1981,82 4380,93  
Bij exploitatiesaldo    -17,09            -2399,11  

 
Stand per 31 December 1964,73 1981,82 

 
5. De opbrengsten van kapitaal (rente,dividend op obligaties en koerswinst) zijn de 

afgelopen jaren steeds verder teruggelopen en intussen onder de 100 Euro gekomen. 
Aangezien dit de enige inkomsten van de GAS zijn, neemt het kapitaal nu af. Als dit 
langere tijd aanhoudt zullen extra inkomsten nodig zijn als we de GAS willen laten 
voortbestaan. In 2017 wordt het beeld geflatteerd door een verlate betaling van de GAS 
dag 2016 door Nijmegen (Zie hierna). Daarom neemt het kapitaal met slechts 17 Euro af. 

 
6. Net als vorig jaar is weer een GAS-dag georganiseerd. Dit keer in Ermelo. De kosten van 

de dag bedroegen ongeveer 2064 Euro, waarvan de bedoeling was dat ongeveer 1/3 ten 
laste van de deelnemers kwam (werd 425 Euro) 1/3 werd betaald door de gemeente 
Ermelo (werd 750 Euro). De bijdrage door de GAS was per saldo 862 Euro.  

 
Daarnaast betaalde Nijmegen in 2017 een bijdrage van 1121 voor de GAS-dag van 2016. 
De bijdrage door de GAS van de GAS-dag van 2016 kwam daarmee alsnog op 1121 Euro.  
 
In de jaarrekening van 2017 staat de GAS-dag door de verlate bijdrage van Nijmegen met 
een positief bedrag van 259 Euro. 

 
 
 
 

Vastgesteld en goedgekeurd in de algemene bestuursvergadering van            2018 
 
 
 



 


