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BALANS PER 31 DECEMBER 2022 
 
 
 
ABN AMRO, bankrekening €       273,02   Resultaat 2022 €       130,62 
             Nog te betalen   -.       142,40  
       ____________          ___________ 

        €   273,02               €         273,02 
        === ========                    =========== 

 

Financieel overzicht per 31 december 2022 
  

       Begrotingspost:   Begroot:   Werkelijk:   Verschil: 

              

Baten:             

Giften € 0,00  € 4.852,00  € 4.852,00  

TOTAAL Inkomsten:     € 4.852,00 € 4.852,00 

Lasten:             

Bankkosten € 0,00 € -102,60 € -102,60  

BUMA/Stemra € 0,00 € -733,42   -733,42  

Comm. v.d. Media € 0,00 € -1.782,80   -1.782,80  

DAB Vergunning € 0,00 € -303,92   -303,92  

Algemene Kosten € 0,00 € -565,25  € -565,25  

Kamer van Koophandel € 0,00 € -14,00  € -14,00  

SENA € 0,00 € -44,60  € -44,60  

Internetkosten € 0,00 € -1.174,79  € -1.174,79  

TOTAAL Uitgaven: € 0,00 € -4.721,38 € -4.721,38 

TOTAAL-GENERAAL € 0,00 € 130,62 € 130,62 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

TOELICHTING OP DE BALANS 

 
Voor u ligt het eerste jaarverslag van de Vereniging “De Muurkrant” (hierna: De “Vereniging”). 
 
De Vereniging, opgericht in 1981, had oorspronkelijk als (statutair) doel het uitgeven van een periodiek op het 
gebied van de media, ruimtevaart en zendamateurisme. Sinds 16 juni 2022 is de doelstelling van de Vereniging 
uitgebreid met de doelstelling: “het op non-commerciële basis uitzenden van radioprogramma’s met in 
hoofdzaak culturele muziek van Nederlandse bodem alsmede informatieve programma’s van niet politieke 
aard  via het radiostation “Hollands Palet””. Alle uitgaven van de Vereniging in het jaar 2022 houden verband 
met het radiostation “Hollands Palet”.  
  
In dit jaarverslag blikken wij terug op het jaar 2022.  
 
Verslaggevingsperiode 
Na de statutenwijziging op 16 juni 2022 is er een bankrekening geopend bij de ABN AMRO Bank. Sinds 20 mei 
2022 lopen alle betalingen van de Vereniging via deze bankrekening. Daarvoor werden de betalingen voor de 
Vereniging uit de privé-middelen van de bestuursleden gedaan. De Vereniging kent geen kas.  
 
De balans 
De balans bevat het saldo op de bankrekening, het resultaat en een post “Nog te betalen”. Deze post betreft 
een nadere berekening van BUMA/Stemra over 2022. De factuur hiervoor werd in 2023 ontvangen. 
 
Opbouw van het resultaat 
Voor de bekostiging van de uitgaven van de Vereniging is de Vereniging afhankelijk van giften en donaties. De 
uitgaven hebben betrekking op de gebruikelijke kosten voor een radiostation. In 2022 heeft er ook een 
statutenwijziging plaatsgevonden; ook de daarop betrekking hebbende kosten zijn door de Vereniging betaald 
en maken onderdeel uit van de rubriek “Algemene Kosten”.  
 
Toegepaste standaarden 
De jaarrekening is opgesteld overeenkomstig de regelgeving van Titel 9 van Boek 2 Burgerlijk Wetboek. 
 
Continuïteit 
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling. 
 
Baten en lasten 
Baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. 
Giften worden verantwoord in de periode waarin de gift wordt ontvangen. 
 
ANBI-status 
De Vereniging heeft sinds 16 juni 2022 (check) de ANBI-status. “ANBI” staat voor “algemeen nut beogende 
instelling”. Een gift aan een ANBI  kan worden afgetrokken van de aangifte inkomstenbelasting. 
 
Bergen op Zoom, februari 2022 
Kees Rooke 
Penningmeester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

BEGROTING 2023 
 

 
Op basis van het resultaat 2022 en de verwachte uitgaven in 2023 komt het bestuur tot de volgende begroting 
voor het boekjaar 2023: 
 
 

Baten:     

Giften € 4.700,00  

TOTAAL Inkomsten: €       4.700,00 

Lasten:     

Bankkosten € 180,00 

BUMA/Stemra € 700,00 

Comm. v.d. Media € 1.800,00 

DAB Vergunning € 300,00 

Algemene Kosten € 90,00 

SENA € 330,00 

Internetkosten € -1.300,00 

TOTAAL  € 4.700,00 

 
 


