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Toelichting jaarrekening Pentagram 2019 Winst & Verlies en Balans

Toelichting op de W&V rekening 2019
Uitgaven
• Afdracht Groot Oosten: De kosten per lid ~ € 127,- gerekend met 28 leden, zijnde
Bijdragen Ordekas (59,51) + MacBouwfonds (4,54) + Verzamelingen Orde
(52,85) + abonnement VM (10,10)
• Huisvestingkosten SLOS: De kosten voor huur van het gebouw zijn per lid € 115,gerekend met 28 leden
• Afschrijvingen inventaris: De inventaris bestaat uit aankoopkosten van attributen
en inventaris. Aangeschafte attributen en inventaris wordt geboekt op de balanspost Inventarissen. In 2019 zijn een visiteurboek en Pentagramspelden aangeschaft ter waarde van € 360,13. Er is gekozen om de balanspost af te schrijven
met een bedrag van € 620,-.

KvK: 08201985
RaboBank rekening nr.: 1116.84.056
IBAN: NL73 RABO 0111 6840 56
BIC: RABONL2U

Leve de Broederschap!

• Bestuurskosten: koffie genuttigd tijdens bestuursvergaderingen
• Bijzondere bijeenkomsten: Pentagram bijdrage aan o.a. voor de avonden met belangstellenden, positief saldo van de Jacob Slavenburglezing avond.
• Reservering Lustrum: Ieder jaar wordt een vast bedrag van € 500,- voor het komende 10 jarige lustrum gereserveerd.
• Reclame en advertenties: Advertentie open monumentendag, totale kosten gedeeld met LPV
• Drukwerk: Het ledenboekje
• Boekhoudsoftware: de boekhouding wordt nu in de ‘Cloud’ met software van eBoekhouden gerealiseerd.
Inkomsten
• Contributie leden: Gebaseerd op 28 leden per 1 januari. Twee nieuwe leden zijn
toegetreden in 2019.
• Giften leden: de ANBI regeling faciliteert de leden om aftrek van de inkomsten belasting te verkrijgen en zodoende een gift te doen zonder dat het hun extra
(netto) geld kost.
• Contributie Buitenleden: Gebaseerd op 9 leden.
Eindresultaat 2019
Pentagram heeft een positief resultaat behaald voor 2019 van € 1.092,88. Dit bedrag
is bijgeschreven op de algemene reserve.
BALANS begin en eind 2019

• Debiteuren: leden die hun contributie voor 2020 in het boekjaar 2019 hebben voldaan
• Liefdeskas: In 2019 zijn de omhalingen door de Aalmoezenier op een rekening onder zijn beheer gekomen. Door het gebruik van “tikkie’s” is een deel van de opbrengt direct op de rekening van Pentagram gestort. Een volledig overzicht van de
Liefdeskas zal door de Aalmoezenier worden verzorgd.
• Voorziening Lustrum: de voorziening is nu € 2.000,• Algemene reserve: is toegenomen met het resultaat van 2019 (€ 1.067,88)
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