Toelichting op het financieel verslag over 2016
Het vermogen van het Ferdinand Domela Nieuwenhuis-Fonds nam in 2016 af van € 137.568,18 tot
€ 136.690,30, dus met € 877,88.
Verkoop van boeken en tassen leverde € 270 op. Van donateurs werd € 1005 ontvangen.
De inkomsten uit rente en dividend bedroegen in totaal € 2267, waarvan € 405 rente (€ 73 op de
spaarrekeningen) en € 1862 dividend.
De grootste kostenpost werd gevormd door de vernieuwing van de website en het onderhoud ervan,
waarvoor € 6023 werd uitgegeven. De uitgaven voor de jaarlijkse Domela Nieuwenhuis-lezing en de
uitreiking van de Domela Nieuwenhuis-penning bedroegen ongeveer € 1000 (graveren penning en
een bedrag van € 500 behorend bij de prijs, € 250 honorarium voor de spreker, reiskosten
genodigden, bloemen).
Er werd ruim € 470 aan bankkosten betaald.

Toelichting op het financieel verslag over 2015
Het vermogen van het Ferdinand Domela Nieuwenhuis-Fonds nam in 2015 toe van € 130.637,63 tot
€ 137.568,18, dus met € 6930,55. De groei van het fondsvermogen is vooral te danken aan de
toegenomen waarde van de beleggingen met € 6965,35.
De verkoop van tassen en boeken leverde € 213 op. Aan dividend werd € 1425 ontvangen en aan
rente € 380, waarvan € 130 op de spaarrekeningen. Dit illustreert dat de inkomsten van het fonds
vooral afkomstig zijn uit beleggingen en spaargeld en steeds minder uit verkopen.
Van de museumvrienden ontvingen we € 920 aan donaties. De bijdragen van vrienden en het aantal
vrienden tonen een stijgende lijn, die de teruglopende opbrengsten uit verkopen enigszins
compenseert.
De belangrijkste kosten hangen samen met de jaarlijkse Domela Nieuwenhuis-lezing en de uitreiking
van de Domela Nieuwenhuis-penning en bedragen ongeveer € 900 (graveren penning en een bedrag
van € 500 behorend bij de prijs, € 250 honorarium voor de spreker, reiskosten genodigden,
bloemen). Daarnaast waren er drukkosten voor ruim € 900 en werd ruim € 430 aan bankkosten
betaald.

