DoesburgseHanzefeesten
Inleiding
In dit document is de eindafrekening van de Doesburgse Hanzefeesten
2019 opgenomen, alsmede de begroting voor 2020.
Het betreft een samenvatting aan de hand van de gevoerde
boekhouding met toelichtingen om het geheel te verduidelijken.
De eindafrekening omvat boekjaar 2019 dat afgesloten is op 30 september
2019. Er is gekozen voor dit gebroken boekjaar omdat de boekhouding een
zo getrouw mogelijke financiële weergave van het feest moet zijn. Ervaring
leert dat er na september weinig transacties plaatsvinden die betrekking
hebben op het voorgaande feest.
Uiteraard is de volledige (gedetailleerde) boekhouding inclusief
nota's, bonnen en overige papieren beschikbaar. De kascontrole
commissie heeft verslag uitgebracht aan het bestuur. De
penningmeester verzoekt het bestuur décharge te verlenen voor het
“boekjaar 2019”. Het bestuur heeft in oktober 2019 de voorlopige
begroting 2020 vastgesteld.
Doesburg, oktober 2019
Henny Slokker
Penningmeester Stichting Doesburgse Hanzefeesten.

Samenvatting 2019

inkomsten

budget werkelijk

Sponsoring
8.300 € 8.450 €
Sub Gemeente 2.700 € 2.696 €
Markt

1800 € 3.667 €

Totaal

13.100 € 14.813 €

saldo neg 1.403 €

kosten

budget

Acts
9.000 €
Promotie
2.000 €
IJsselzicht
1800 €
Aanvulling reserve
Claims (zie specificatie)
Diversen
300 €
13.100 €

werkelijk
5.634
2.629
1.764
2.763
1.900
1.526

€
€
€
€
€
€

16.216 €
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Het bestuur kijkt met grote teleurstelling terug op de Hanzedag 2019. Het nieuwe bestuur
stond voor een grote uitdaging. In een zeer korte periode een ambitieus programma te
realiseren met vele nieuwe vrijwilligers. Ook het vergunningen traject heeft heel veel meer
tijd gekost dan de jaren ervoor. Dankzij de sponsors/subsidies en vele vrijwilligers waren we
klaar om ook dit jaar weer Doesburg op de kaart te zetten. De weergoden waren ons helaas
niet goed gezind. Het bestuur heeft toen, na overleg met de veiligheidscoördinator en de
regionale brandweer, besloten om het feest niet door te laten gaan. Ook achteraf gezien de
enige juiste beslissing.
De financiële gevolgen zijn groot. De kosten voor promotie, afgesloten contracten voor acts,
de huur van kramen, verzekering etc. waren reeds betaald. We hebben in een aantal gevallen
begrip gekregen en facturen mogen halveren of niet hoeven te betalen.
Er is speciaal ook wat betreft kraamhouders nog veel onduidelijk. Een aantal wil conform de
ontvangen marktregels hun betaalde geld terug zien. We hebben de kraamhouders toegezegd
in 2020 15 euro per kraam korting te geven. Wij hebben hiervoor in 2020 900 € gereserveerd.
Dit zijn inkomsten die we komend jaar gaan missen. In 2019 heeft de gemeente ons éénmalig
een vangnet van 5000 € toegezegd voor onverwachte grote inkomstenderving. Wij denken een
deel van het te kort nog in 2019 te ontvangen van de gemeente. Het bestuur heeft nu besloten
om onze reserve rekening op te hogen tot 5.000 euro. Dit omdat de gemeente niet meer garant
wil staan voor een onverwachte gebeurtenis tijdens de Hanzedag. We hebben nog onderzocht
of we een slecht weer verzekering zouden moeten afsluiten. De kosten hiervan en de grote
hoeveelheid uitzonderingen om een uitkering te kunnen krijgen heeft ons besloten dit niet te
doen.
Situatie liquide middelen

datum

SALDO

bedrag

datum

2018

SALDO

bedrag

2019

1-10-2018

Banksaldo

€ 1.291

1-102019

Banksaldo

€

1-10-2018

Kassaldo

€ 150

1-102019

Kassaldo

€

150

1-10-2018

Spaarrekening

2.236

1-102019

Spaarrek. excl

€

4.900

Totaal

€ 3.677

496

claims en aanvulling
res.rek.

Totaal

€ 5.546

We hebben een kleine voorziening van 1.000 € hebben getroffen voor nog uit te betalen
claims in 2020, tevens zullen we komend jaar 900 € inkomstenderving kraamhouders
krijgen. Ook hebben we de reserve rekening met 2.763 € moeten verhogen naar 5000 €.
Uitgaande dat de gemeente uit het vangnet een bedrag van 2.000 € uitkeert komen we
weer bijna op het gemiddelde start kapitaal om onze vaste kosten te kunnen betalen.
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Het enthousiaste nieuwe bestuur heeft om in 2020 een mooi uitdagend programma neer te
zetten nu veel meer tijd beschikbaar en al een stukje ervaring. Daarnaast willen we
proberen nieuwe geldbronnen aan te boren bijvoorbeeld door zoveel mogelijk
Doesburgers “vriend van de Hanze” te maken en meer verhuurinkomsten van onze
historische kleding te genereren.
ACTS
In een flink aantal gevallen hebben we de contractuele verplichtingen moeten nakomen en
hebben we betaald. Een klein aantal van deze verplichtingen hebben we kunnen
overzetten naar 2020. We verwachten nog een aantal claims te moeten honoreren.
DIVERSEN
De post “diversen” is een grote verzamelpost. Hierin zitten bijvoorbeeld de internetkosten,
bestuurs- en bankkosten, aanvraag vergunning, EHBO, maar ook de evenementenverzekering
(302 €) De huur van een podium. (214€) , Hanze Duyten (1.262€) etc.

KLEDING
De post kleding is in het budget altijd opgevoerd als een kostenpost. Inmiddels wordt er door
vrijwillige bijdragen en de kledingverhuur een kleine inkomstenbron gevormd. Uitgaven aan
kleding is voornamelijk de huur van de ruimte (1800 € per jaar ) en het onderhoud van de
naaimachines.
POORTWACHTERS
Dit jaar zijn er door de afgelasting geen inkomsten via de poortwachters binnen gekomen en
ook is er geen opbrengsten uit de verkoop van wafels en keramiek!I
SUBSIDIE en SPONSORING
In 2019 was de subsidie door het SCBD de helft lager dan normaal omdat we deze aanvraag
pas begin 2019 in konden dienen. In december 2018 was het nog niet duidelijk of het
Hanzefeest door kon gaan. We hebben gelukkig éénmalig via de RABO bank een prachtig
subsidiebedrag gekregen van 3.000 €.
Ook de Gestichten en de gemeente Doesburg hebben ons dit jaar weer goed bedeeld. Om in
2020 een verantwoorde Hanzedag te kunnen organiseren blijven we deze inkomstenbronnen
ook hard nodig hebben. Ook zal het éénmalige subsidiebedrag van 3000€ van de RABO
opgevangen moeten worden. In 2018 was de Hanzedag beperkt van omvang, waarop wat
negatieve reacties zijn binnengekomen. Het niveau voor een goede Hanzedag zal dus
tenminste één level omhoog moeten. Om een verantwoorde Hanzedag in 2020 te organiseren
moeten we onderstaande bedragen uitgeven. Nogmaals we willen de komende jaren ook
andere bronnen aanboren om voldoende subsidie en sponsorgelden te krijgen om een
verantwoorde Hanzedag neer te kunnen zetten.
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BEGROTING 2020
Sponsoring
Subsidie gemeente
Verhuur kleding
Markt
Te kort

10.000 €
2.700 €
500 €
2.000 €
1.600 €

Totaal

16.800 €

Acts
Promotie
Huur IJsselzicht
Diversen

12.000 €
2.200 €
1.800 €
800 €
16.800 €

* Het te kort is sterk afhankelijk van de claims die nog komen. Wanneer het claim bedrag
meevalt zal een eventueel overschot als reserve worden gebruikt voor het jaar daarop. Het
vangnet van 5.000 € zien wij als voldoende om verantwoorde risico’s op te kunnen vangen.
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