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Activiteiten 
 

Stichting De Beeldenaar verzorgt de uitgifte van een tijdschrift met de titel “De Beeldenaar”. Dit 

tijdschrift is het gemeenschappelijk periodiek van het “Koninklijk Nederlands Genootschap voor 

Munt- en Penningkunde” (KNGMP) en de “Vereniging voor Penningkunst” (VPK). Jaarlijks verschijnen 

zes edities van dit tijdschrift. De verspreiding vindt via collectief lidmaatschap plaats onder de leden 

van KNGMP en VPK. Daarnaast is het tijdschrift voor derden beschikbaar via abonnement of losse 

verkoop.  

Het bestuur van de Stichting De Beeldenaar stelt in overleg met KNGMP en VPK de tijdschriftformule 
vast. Voor de exploitatie van het tijdschrift is door het bestuur een redactie ingesteld. Met de uitgifte 
van De Beeldenaar wordt verspreiding van numismatische kennis in een zeer brede zin beoogd. 
Onderzoek naar- en de ontwikkeling van de numismatiek in Nederland wordt bevorderd door 
publicatie van een grote verscheidenheid aan artikelen in het blad De Beeldenaar. 
 

Bestuur 
 

Het bestuur van de stichting bestond bij aanvang van het jaar uit vijf leden 

Voorzitter  Rein de Goeje 

Secretaris  Da van Dalen 

Penningmeester Marcel Overdijk 

Lid   Lei Lennaerts 

Lid   Rutger Schimmelpenninck 

 

Gedurende het jaar heeft Da van Dalen haar functie neer moeten leggen wegens het volledig 

volmaken van de maximale zittingstermijn. De functie van secretaris is overgenomen door Lei 

Lennaerts. 

 

Aan het eind van het jaar bestaat het bestuur uit de volgende leden: 

Voorzitter  Rein de Goeje 

Secretaris  Lei Lennaerts 

Penningmeester Marcel Overdijk   

Lid   Rutger Schimmelpenninck 

Lid   (Vacant) 
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Redactie 
 

De redactie bestaat uit een betaalde hoofdredacteur en zeven redacteuren die onbezoldigd hun 

diensten aan de stichting leveren. De hoofdredacteur heeft de uiteindelijke verantwoordelijkheid 

voor de redactie, verder draagt hij zorg voor de vormgeving, druk en verzending van het tijdschrift. 

Daarnaast zorgt deze voor de contacten met de adverteerders. De overige redactieleden dragen zorg 

voor de revisie van aangeleverde kopij. In 2019 nam Willem van den Nieuwenhof afscheid als 

redacteur, de vacante functie werd opgevuld door Toon Opdam. Overleg tussen de hoofdredacteur 

en de redactie vindt voortdurend via e-mail en telefoon plaats. De redactie heeft in 2019 één keer 

gezamenlijk vergaderd.  

 

Hoofdredacteur Jan Pelsdonk 

Redacteur  Paul Beliën 

Redacteur  Jim van der Meer Mohr 

Redacteur  Johan Mevius 

Redacteur  Tom Senders 

Redacteur  Fran Stroobants 

Redacteur  Ans ter Woerds 

Redacteur  Willem van den Nieuwenhof (tijdens dit jaar afgetreden) 

Redacteur  Toon Opdam (tijdens dit jaar aangetreden) 

Edities 
 

Het tijdschrift De Beeldenaar, jaargang 43, verscheen in 2019 zes keer. De oplage was 850 stuks. Elke 

editie had 48 pagina’s met een totaal van 288 pagina’s. Naast de vaste rubrieken waren 53 auteurs 

goed voor 81 artikelen. Alle nummers verschenen volgens strak schema op tijd.  

Website 
 

De stichting heeft een eigen website. Hierop zijn oude jaargangen van het tijdschrift De Beeldenaar 

en de voorgangers De Florijn en De Geuzenpenning te raadplegen. In het afgelopen jaar is de website 

vernieuwd. De hoofdredacteur draagt ook zorg voor het beheer van de website. De Beeldenaar is 

volledig openbaar vanaf het oprichtingsjaar 1977 tot en met 2016. Van de meest recente drie 

jaargangen is op de website alleen een index raadpleegbaar. 
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Bijlagen 
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Jaarrekening 2019 

 

Balans 31-12-2019 

 

Activa 31-12-2019 31-12-2018 31-12-2017 
 

Passiva 31-12-2019 31-12-2018 31-12-2017 

Vaste activa  €                     -     €                     -     €                     -    
 

Eigen vermogen  €        15.373,23   €           9.398,52   €           9.233,67  

Depot PostNL  €            305,00   €            305,00   €            305,00  
 

Investeringsreserve  €           9.944,98   €           9.944,98   €           9.944,98  

Totaal  €            305,00   €            305,00   €            305,00  
 

totaal  €        25.318,21   €        19.343,50   €        19.178,65  

         Vlottende activa 
    

kort lopende schulden 
   Debiteuren  €                     -     €            746,61   €        2.664,49  

 
Crediteuren 

   

 
 €                     -     €                     -     €                     -    

 
Vooruit betaalde advertenties  €                 84,00   €           1.512,00  

 Te ontvangen BTW  €                     -     €                     -     €            216,50  
 

Te betalen BTW  €              639,00   €              564,00    

Totaal  €                     -     €            746,61   €        2.880,99  
 

Totaal  €              723,00   €           2.076,00   €                        -    

         Liquide middelen  €      25.736,21   €      20.367,89   €      15.992,66  
     

         

         

         Totaal activa  €      26.041,21   €      21.419,50   €      19.178,65  
 

Totaal Passiva  €        26.041,21   €        21.419,50   €        19.178,65  
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Staat van Baten en Lasten 

 

Staat van baten en lasten   2019 begroting 2019 2018 2017 

Baten 
     advertenties 
 

 €          20.445,05   €          20.162,70   €          16.524,00   €          14.275,92  

Collectief abonnement KNGMP 
 

 €             8.300,15   €             8.110,08   €             7.580,16   €             7.363,02  

Collectief abonnement VPK 
 

 €             4.857,61   €             5.068,80   €             4.737,60   €             4.977,77  

Losse abonnees 
 

 €             1.948,45   €             2.380,07   €             2.226,37   €             2.037,60  

Overig 
 

 €                301,93   €                   60,77   €                765,39   €                308,99  

Totaal 
 

 €          35.853,19   €          35.782,42   €          31.833,52   €          28.963,30  

      Lasten 
     Kosten drukken 
 

 €          17.740,60   €          19.498,00   €          20.263,62   €          21.136,29  

Kosten verzenden 
 

 €             2.423,71   €             2.368,99   €             2.017,61   €             3.493,29  

Kosten redacteur 
 

 €             8.037,29   €             7.879,68   €             7.879,68   €             7.687,50  

Kosten bestuur 
 

 €                          -     €                466,54   €                492,34   €                470,90  

Kosten verzekeringen 
 

 €                217,86   €                203,29   €                203,29   €                203,29  

Kosten website hosting 
 

 €                   28,83   €                131,40   €                131,40   €                131,40  

Davilex boekhoudprogramma abonnement 
 

 €                172,00   €                105,00   €                105,00   €                103,00  

Bankkosten 
 

 €                153,53   €                141,76   €                141,76   €                151,29  

MKB servicegroep BTW aangifte 
 

 €                330,00   €                275,00   €                275,00  
 Reprorecht 

 
 €                   37,38   €                   36,22   €                   36,22  

 Betalingsverschillen 
 

 €                428,78   €                          -     €                          -    
 Overige 

 
 €                308,50   €                944,94   €                122,75   €             6.088,19  

Totaal 
 

 €          29.878,48   €          32.050,82   €          31.668,67   €          39.465,15  

      Saldo van baten en lasten 
 

 €             5.974,71   €             3.731,60   €                164,85   €         -10.501,85  
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Oplage en bestemming 

 

Editie 1 2 3 4 5 6 

Collectief abonnement KNGMP 380 399 377 400 401 401 

Collectief abonnement VPK 230 224 231 229 233 233 

Losse abonnees 80 77 76 74 73 73 

sub A 690 700 684 703 707 707 

       Extra             

KNGMP 20 20 20 20 20 20 

VPK 8 8 8 8 8 8 

Adverteerder voorplaat 25 50 25 25 50 50 

adverteerders overig 1 1 1 1 2 2 

Auteurs 17 14 14 34 14 6 

Sub B 71 93 68 88 94 86 

Totaal A+B 761 793 752 791 801 793 

Oplage 850 850 850 850 850 850 

restant 89 57 98 59 49 57 
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Toelichting 

 

Toelichting algemeen 

Het jaar 2019 was financieel een goed jaar. Om de negatieve ontwikkeling in de financiële positie van de voorgaande 

jaren te keren, zijn de abonnementsprijzen verhoogd en zijn de tarieven van adverteerders aangepast. Het Btw-tarief 

dat voor De Beeldenaar in rekening wordt gebracht is gestegen van 6% naar 9%. Het aantal abonnees is overall 

redelijk stabiel. De verhoging van de contributie heeft daar relatief weinig invloed op gehad. De kosten van de 

drukker zijn verlaagd en de bestuurskosten zijn door sponsoring van ruimte voor het houden van de vergaderingen 

nihil. Aan alle kanten is getracht de kosten tot een minimum te beperken waardoor in totaliteit een plus kon worden 

genoteerd. Daarmee kunnen we de uitgifte voor de komende periode waarborgen en de vergoeding voor de 

hoofdredacteur (die heel erg veel werkzaamheden verricht) indexeren. 

 

Toelichting op de balans 

Alle bedragen worden weergegeven in euro’s. De Beeldenaar kent geen betalingen of ontvangsten in andere valuta. 

Alle activa en passiva worden opgenomen tegen nominale waarde. 

Er is in het verleden ooit een waarborg in depot bij PTT gestort. Dit bedrag blijft onveranderd aanwezig tot de 

overeenkomst met de opvolger PostNL wordt beëindigd.  

De debiteuren die bij aanvang van het jaar op de balans stonden hebben betaald, of zijn afgeboekt. Afboekingen 

worden verder toegelicht in de toelichting op de staat van baten en lasten.  

Alle betalingen verlopen via de girorekening van De Beeldenaar. Alle liquide middelen bevinden zich op de betaal- of 

spaarrekening(en). Gedurende het jaar is een spaarrekening bij Robeco opgeheven. Alle spaargelden staan nu op 

een spaarrekening bij ING. Ook de betaalrekening loopt bij ING.  

saldi 31-12-2019 1-1-2019 

Spaarrekening Robeco  €                          -     €                      0,92  

Spaarrekening ING  €           12.147,78   €           12.147,78  

Betaalrekening ING  €           13.588,43   €             8.219,19  

Totaal  €           25.736,21   €           20.367,89  

 

 

Eind 2018 heeft één van de adverteerders een groot bedrag overgemaakt voor toekomstige advertenties. Hierop is 

gedurende het jaar 2019 bij elke editie een bedrag afgeschreven. Aan het einde van 2019 stond er nog een bedrag 

van € 84,00 dat met de advertentie in de eerste editie van 2020 wordt verrekend. 
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Toelichting op de staat van baten en lasten 

 

Baten 

Opbrengsten en kosten worden voor zover mogelijk toegekend aan het jaar waarop deze betrekking hebben. In 

uitzonderlijke gevallen worden deze opgenomen in het jaar dat deze betaald of verrekend zijn. Dit is in de toelichting 

vermeld. 

De gerealiseerde inkomsten uit advertenties zijn hoger dan het voorgaande jaar als gevolg van een aanpassing van 

de tarieven. De opbrengst wijkt weinig af van de begroting. De tariefsverhoging heeft geen invloed uitgeoefend op 

de vaste adverteerders.  

 

De collectieve abonnementen van KNGMP en VPK vermelden alleen de ontvangsten voor abonnementen met kosten 

voor verzending binnen Nederland. Voor verzendingen naar het buitenland worden de extra kosten apart in 

rekening gebracht. Deze worden als inkomsten verrekend met de uitgaven aan PostNL in het grootboek “kosten 

verzenden”.  

 

De losse abonnees bevatten alle bedragen die van nationale en internationale abonnees zijn ontvangen. 

De post “Overige” aan de batenkant bevat de volgende onderdelen: 

overige credit 
 losse nummers nabestellingen  €     292,65  

rente  €          0,87  

extra ontvangen  €          2,48  

afrondingsverschillen  €          5,93  

 
  

Totaal  €     301,93  

 

De afrondingsverschillen komen voort uit de werkelijke bedragen die aan Btw in de inkomsten en uitgaven staan, en 

de afdracht aan de belastingdienst. De aangifte wordt ieder kwartaal gedaan en daarbij wordt altijd afgerond op hele 

euro’s.  

Lasten 

Kosten drukken bevat de kosten die Peeters in rekening brengt voor de productie, verpakking in krimpfolie, 

aanleveren bij PostNL en verzending van de restanten van De Beeldenaar. 

Kosten verzenden bevat de kosten die PostNL in rekening heeft gebracht en declaraties van portokosten van 

verzending door de hoofdredacteur, nadat deze gesaldeerd zijn met de vergoeding die vanuit KNGMP en VPK voor 

een deel van de internationale verzendingen worden voldaan en bijdragen van personen die losse nummers 

nabestellen. 

verzending 
 Uitgaven  €             4.060,54  

ontvangen vergoedingen  €             1.636,83  

  Saldo  €             2.423,71  
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Kosten redacteur bevat de vaste vergoeding die de hoofdredacteur per editie ontvangt. Deze vergoeding is per 01-

01-2019 verhoogd met 2%. Overige declaraties zijn hier niet in opgenomen. 

 

Het bestuur vergadert in het kantoor van een van de bestuurders, waarvoor geen kosten worden gerekend. Geen 

van de bestuursleden heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheid om reiskosten te declareren. De bestuurskosten 

zijn daardoor nihil. Omdat dit niet vanzelfsprekend is, wordt er in de begroting een bedrag opgenomen. Dit levert 

een bijdrage op aan het positieve resultaat over het jaar 2019. 

 

De kosten verzekeringen bestaan uit een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering. 

 

Gedurende het jaar 2019 is De Beeldenaar overgegaan van provider Combell, naar One.com met als gevolg dat er 

flink meer ruimte is op de website en de kosten fors zijn verlaagd.  

 

De boekhouding wordt bijgehouden met behulp van het administratiepakket Davilex. De kosten voor de licentie en 

onderhoud zijn het afgelopen jaar flink toegenomen door aanpassing van de aangeboden pakketten.  

 

De bankkosten bevatten bedragen die door ING in rekening worden gebracht voor het gebruik van de betaal en 

spaarrekening. 

 

MKB Servicegroep controleert ieder kwartaal de boekhouding en dient de Btw en ICP aangiften in bij de 

belastingdienst. Hiervoor worden kosten in rekening gebracht. Deze post heeft niet volledig betrekking op het jaar 

2019.  

 

Aan reprorecht wordt jaarlijks een bedrag betaald voor het gebruik van teksten die zijn overgenomen uit werk van 

derden. Reprorecht int deze bedragen en betaald die uit aan rechthebbenden. De Beeldenaar zou als uitgever ook 

een claim in kunnen dienen om eventueel mee te delen in de uitkering, maar heeft besloten daar geen gebruik van 

te maken. 

 

De betalingsverschillen bestaan uit afboekingen op debiteuren. Dit betreft drie zeer oude vorderingen op een 

voormalig adverteerder en drie betalende abonnees die ondanks herinneringen niet betaalden. Deze abonnementen 

zijn geroyeerd. 
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Afgeschreven vorderingen 
 Afboeken vordering advertentie 2011  €     113,05  

Afboeken vordering advertentie 2014  €     113,05  

Afboeken vordering advertentie 2015  €     114,95  

Afboeken vordering abonnee  €       25,47  

Afboeken vordering abonnee  €       36,79  

Afboeken vordering abonnee  €       25,47  

 
  

Totaal  €     428,78  

 

De post “Overige” bevat de volgende zaken 

overige debet 
 transferprovisie  €          5,00  

extra kosten folder   €       71,33  

vergadering redactie  €     155,70  

declaratie redactie  €       42,98  

declaratie penningmeester porto  €          8,70  

attenties  €       24,79  

 
  

Totaal  €     308,50  

 

De transferprovisie is een aftrek van de bank voor verrekening kosten voor de ontvangst van een buitenlandse 

betaling. De extra kosten folder” hebben betrekking op een vergoeding aan de drukker voor een extra bijlage die een 

adverteerder dit jaar toe heeft laten voegen bij ons blad. Deze uitgave is apart geboekt ten opzichte van de druk van 

De Beeldenaar. Er is jaarlijks een bedrag beschikbaar voor een activiteit voor de voltallige redactie. Deze is in de 

begroting opgenomen in de post “Overige lasten”. Declaraties redactie zijn de declaraties die geen betrekking 

hebben op portokosten voor verzending van exemplaren van De Beeldenaar. Portokosten penningmeester zijn voor 

de verzending van betalingsherinneringen aan personen waarvan geen e-mailadres beschikbaar is.  

  

 

Overige gegevens 

Bestemming van het resultaat 

Het positieve of negatieve resultaat wordt toegevoegd, of onttrokken, aan de Algemene reserve. 

  


