
 

Rekening en verantwoording over het boekjaar 2022 van de Stichting Vrienden 
Kunstkring Hattem 

 

 

Overzicht Lopende rekening 

Saldo per 1 januari 2022     €      549,18 

Inkomsten: 

Reguliere bijdragen Vrienden  €   1.905,-- 

Bijdragen Vrienden t.b.v. tribune  €   1.306,56 

Opname van Depositorekening  €   2.500,-- 

Entreekaarten Vriendenconcert  €      194,-- 

Rabobank Clubsupport    €      184,54 

Totaal  €   6.639,28 

 

Uitgaven 

Onkosten bankrekeningen    €      119,40  

Vriendenconcert 2022   €  1.333,82 

Wenskaart Vrienden     €        66,12 

Bijdrage Tribune    €           2.500,-- 

Bijdrage in kosten plaatsen tribune  €  1.000,-- 

Extra bijdrage Vrienden tribune  €  1.306,56 

Saldo per 31 december 2022    €              313,38 

Totaal   €           6.639,28  

 

Overzicht Depositorekening 

Saldo per 1 januari 2022     €  6.240,52 

Rente         €        0,33 

Opname t.b.v. tribune     €     -   2.500,--        

Saldo per 1 januari 2023     €  3.740,85 

 



 

 

Samengevat: de activa van de stichting bedragen thans (€ 313,38 + € 3740,85=) € 4.054,23. 

 
Bovengenoemde cijfers behoeven enige toelichting.  
 
Zoals besproken met het bestuur van de Kunstkring Hattem en gedeeld met de Vrienden, heeft 
de stichting Vrienden stevig bijgedragen in de kosten van aanschaf en gebruik van een nieuwe 
tribune. De oude vertoonde ernstige gebreken; de veiligheid  van de bezoekers vroeg om een 
geheel nieuwe tribune, die in september dit jaar in gebruik is genomen.  
 
Ingevolge de afspraken met De Marke komen de kosten voor opbouw en afbreken van de 
tribune voor rekening van de Kunstkring, waarin de Vrienden dit jaar bijdroegen met € 1000, 
wat ook in 2023 zal geschieden. Daarna zal het aan de Kunstkring zelf zijn om deze kosten 
gedekt te krijgen.  
 
Het stemt tot dankbaarheid en vreugde dat de Vrienden naast hun  gewone bijdragen zo gul en 
ruimhartig extra giften hebben gedaan om tegemoet te komen in deze dure aanschaf voor de 
Kunstkring. Al bij al hebben de Vrienden dit jaar dus liefst ruim € 4.800 in deze aanschaf 
bijgedragen.  
 
Daarvoor willen wij U allen zeer hartelijk dank zeggen! Het maakt duidelijk hoezeer de 
Vrienden de Kunstkring een warm hart toedragen en daarvan ook stoffelijk blijk te geven!  
 

Hattem, 18 januari 2023 

Bert Maan, secretaris/penningmeester 


