
Gelderse Archeologische Stichting Jaarrekening 2018 
 
Jaarrekening     
     
Balans per 31 december 2018 2017 
Activa     
Obligatiefonds  €    6.122,00    €    6.130,59   
     
     
Beleggingen   €    6.122,00    €    6.130,59  
     
Kas  €             -    €             -   
ABN AMRO Bank  €    1.461,87    €       160,90   
ABN AMRO Bank spaarrekening 1&2  €  26.321,87    €  26.298,88   
     
Bankrekeningen   €  27.783,74    €  26.459,78  
Te ontvangen dividend belasting     
     
     
Totaal   €  33.905,74    €  32.590,37  
     
Passiva     
     
Reserve Archeologische collectie  €             -    €  25.625,64   
Reserve automatisering  €             -    €             -   
Algemene reserve  €  25.625,64     
Aankoopfonds  €             -    €             -   
Fonds van Breda  €    2.750,00    €    2.750,00   
Reserve deskundigheidsbevordering  €    2.250,00    €    2.250,00   
Toezeggingen subisidies  €             -    €             -   
Voorzieningen Algemeen Beheer  €    3.280,10    €    1.964,73   
     
Totaal   €  33.905,74    €  32.590,37  
     
Verschil vorig jaar [= saldo jaarrekening]    €    1.315,37   
 
 
 
 
 
 



Rekening van baten en lasten over 2018 
 
Verlies en Winstrekening 2018  2018  2017 
Door Chris Nieuwenhuize     
     
Baten     

Koers opbrengst effecten  €         8,59-   €        11,08-  
Rente/Dvididend effecten  €        33,79    €          8,02   

Resultaat effecten  €        25,20    €         3,06-  
     
Overige baten  €   1.500,00    €             -   
Donaties  €             -    €             -   
     
Rente bankrekening  €        22,99    €        97,42   
     
Baten Totaal   €   1.548,19    €        94,36  
     
Lasten     
Beheerskosten  €      292,40    €      370,55   
GAS dag  €        59,58-   €      259,10-  
     
Lasten Totaal   €      232,82    €      111,45  
     
Resultaat   €   1.315,37    €        17,09- 
 



Begroting 2019 
 
Begroting    
 2020 en 2019  2018 
    
Eigen bijdrage voor project digitalisering  €             -    €             -  
    
Ten laste van reserve archeologische collectie  €             -    €             -  
    
Saldo  €             -    €             -  
    
Opbrengsten    
Opbrengst Rente en Dividend  €        50,00    €      100,00  
Bijdrage Erfgoed Gelderland  €   1.500,00    
    
Kosten    
Beheerskosten (incl website)  €      550,00    €      350,00  
Kosten GAS dag  €   1.000,00    €   1.500,00  
Promotie en marketing  €             -    €      100,00  
GAS young Professionals  €   1.000,00    
    
Jaarresultaat  €   1.000,00-   €   1.850,00- 
    
    
Vervaardiging Wartena Penning  PM    PM  
 
 
 
 
 
 
 



Gelderse Archeologische Stichting 
 
Toelichting bij de jaarrekening 2018 
 
1. Het obligatiefonds is gewaardeerd tegen de beurswaarde per 31 december 2018. 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. De reservering voor de Archeologische Collectie is in zijn geheel vervallen nu de collectie 

is overgedragen aan de provincie. In afwachting van een nieuwe bestemming is een 
nieuwe reserveringspost “Algemene reserve” voor hetzelfde bedrag van 25.625,64 Euro. 

 
5. Ten bate van de Voorziening Algemeen Beheer is in afwachting van een besluit van de 

algemene bestuursvergadering het saldo van de rekening van baten en lasten gebracht. 
 
 

2018 2017  
Stand per 1 januari 1964,73 1981,82  
Bij exploitatiesaldo 1315,37                -17,09  

 
Stand per 31 December 3280,10 1964,73 

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

afgelopen jaren steeds verder teruggelopen en intussen onder de 100 Euro gekomen.  Het 
is dus noodzakelijk dat er nieuwe inkomsten zijn. Dat is in 2018 overigens goed gelukt 
(zie hieronder) 

 
7. Dankzij een bijdrage van Erfgoed Gelderland van 1500 Euro, ook toegezegd voor de jaren 

2019 en 2020, is het saldo van de begroting over 2018 ruim positief. 
 
8. Net als vorig jaar is weer een GAS-dag georganiseerd. Dit keer in Tiel. De kosten van de 

dag bedroegen 1885,42 Euro, waarbij de gemeente Tiel zorgde voor de locaties en de 
borrel. De deelnemers betaalden 945 Euro. Tenslotte betaalde het fonds 
Martens-Van-Sevenhoven 1000 Euro. Het saldo van de – zeer geslaagde en goed bezochte 
– GAS dag was 59,58 Euro positief. 

 
9. De reservering op de balans voor de archeologische collectie voor het bedrag van  € 

25.625,64 is vrijgevallen nu de collectie is overgedragen aan de provincie. De reservering 
is nu opgenomen als algemene reserve. 

 
 
 

Vastgesteld en goedgekeurd in de algemene bestuursvergadering van  15-2-2019 


