Verslag van de penningmeester
Financiële verslag van Stichting “Het Schooltje van Dik Trom” over het jaar 2013.
Het jaar 2013 is het eerste jaar waarin er sprake is van exploitatie van het schooltje als
kinderboekenmuseum. Derhalve is 2013 ook het eerste jaar waarin de begroting kan worden vergeleken
met de werkelijkheid.
Baten
De baten in 2013 zijn conform de begroting, maar verschillen aanzienlijk per onderdeel. Zo is in de
begroting uitgegaan van een onttrekking uit eigen middelen van ruim € 8.795, die vrijwel geheel is
opgevangen door de beter dan verwachte inkomsten. Zo zijn de bijdragen van derden € 1.500 hoger
uitgevallen dan begroot en is ook de gemeentelijke subsidie € 1.000 hoger uitgevallen. Het aantal
bezoekers is eveneens aanzienlijk hoger uitgevallen, waardoor zowel de entreeopbrengst alsook de
winkelexploitatie aanmerkelijk meer heeft bijgedragen. Kortom een totale opbrengst van ruim € 23.000.
Uitgaven
De lasten hebben de baten met € 1.141 overtroffen, hoofdzakelijk een gevolg van een grotere mutatie van
ontvangen subsidies / bijdragen naar de vaste activa.
Ter toelichting: ontvangsten ten behoeve van een specifiek doel (bestemming) worden direct afgeboekt op
de bestemde uitgaven, zodat hierover geen afschrijvingen meer plaats vinden.
Verder is er een hoger dan begrote uitgave gedaan ten behoeve van de winkelvoorraad. Deze vergrote
voorraad heeft er mede aan bijgedragen dat de baten uit exploitatie hoger zijn uitgevallen.
Samenvattend concluderen wij dat 2013 heeft geleid tot een bevredigende uitkomst.

De penningmeester dankt hierbij alle vrijwilligers voor hun (soms extreme) inzet en dankt mede de
navolgende personen en bedrijven voor hun werkzaamheden, kortingen en andere op geld waardeerbare
hulp door hen verkregen:
Martin Wouda ; Jan Koehoorn; René Marrees; Rob van Oenen; Martin Havik; Karwei Purmerend; Fa.
Pasterkamp; Arie Jan Beets; Het Eierfonds; Rabo Coöp.fonds; Gemeente Zeevang; Prins Bernhard Cultuur
Fonds; Piet Mondriaan Fonds
Verder gaat onze grote waardering uit naar de bouwploeg: Iense Joosten; Gerrit van der Meer; Cees
Knops; Gerrit Kuijper; en overige betrokkenen.

