Financieel verslag SUHK 2020
Opgemaakt 24 maart 2021 (Roman Koot)
Balans per 31 december 2020
activa
Triodos Bank

2020
21.635

2019
24.462

21.635

24.462

* toelichting reservering SUHK
€ 1.500 > inlijstkosten, onderhoud MONIAC

passiva
eigen vermogen
reservering SUHK*
voorziening NEPK**

2020
11.135
1.500
9.000

2019
3.530
15.000
15.000

Resultaat

0
21.635

- 9.068
24.462

** toelichting voorziening NEPK
€ 1.000 > hosting en onderhoud website
€ 1.500 > conservering/beheer penningen
€ 1.500 > aankoop penningen
€ 2.500 > tentoonstellingskosten 2020-2024
€ 2.500 > onderhoud vitrine 2020-2024

De reservering kosten SUHK en de voorziening NEPK zijn verlaagd, omdat het beheer van de collectie door de UB is
overgenomen. Conform voorgaande jaren staat de penningcollectie zelf niet op de balans.

Resultatenrekening SUHK over 2020
Baten

2020

2019

Subsidie EUR
Rente
Donatie jubileumpostzegels 2013
Totaal

4.000
4.000

4.000
1
90
4.091

Lasten

2020

2019

Kosten betalingsverkeer
Aanpassing rode infozuilen op A-1
Kosten MONIAC digitale infozuil
Digitalisering Quod Novum (pilot)
Bestuurskosten
Kamer van Koophandel
Hardware
Reiskosten
Diverse kosten

141
2.914
1.250
8
65
8

112
623
6.122
15
56
-

<specifiek NEPK >
Aanschaf penningen
Hosting en onderhoud website (Onscreen)
Software pc
Opening tentoonstelling Tinbergen
Abonnement Beeldenaar
Diverse kosten

1.537
854
20
30
-

2.154
389
58
380
156

Totaal

6.827

13.159

- 2.827

- 9.068

Resultaat

Toelichting bij Financieel verlag SUHK 2020
De inkomsten bestonden uit de jaarlijkse subsidie van € 4.000.
De belangrijkste uitgavenposten in 2020 waren additionele kosten voor de MONIAC interactieve infozuil,
pilotkosten voor de digitalisering van Quod Novum en Erasmus Magazine en de aanschaf van penningen. De
kosten voor de NEPK-website kwamen hoger uit i.v.m. het toevoegen van nieuwe onderdelen (‘Nieuws’). In
verband met de coronamaatregelen heeft het NEPK in 2020 geen nieuwe tentoonstelling gemaakt en dus ook
geen uitgaven hiervoor gedaan. De kosten voor de massadigitalisering van QN/EM worden gedragen door het
Programma Academisch Erfgoed van de UB.
Met een aantal, deels jaarlijkse, kleine posten (waaronder betalingsverkeer, tijdschriften, vergoeding
portokosten toegestuurde schenking e.d.) bedroegen de lasten in 2020 € 6.827, wat resulteerde in een
negatief saldo ter grootte van € 2.827.
De reservering SUHK is beperkt tot € 1.500, vnl. voor geplande en voorgenomen uitgaven in 2021. De UB heeft
de collectie van de SUHK in bruikleen genomen, en draagt daarmee ook de verantwoordelijkheid voor het
beheer en de ontsluiting.
De voorziening NEPK is bestemd voor aankopen, hosting, onderhoud en ontwikkeling website, restauraties,
tentoonstellingen en onderhoud van de touchscreen vitrines.
Het totale vermogen van de SUHK is in 2020 met € 2.827 afgenomen en bedraagt eind 2020 € 21.635. Een deel
daarvan is geoormerkt voor dekking van reguliere activiteiten die in de periode 2021 - 2024 zullen plaats
vinden. Er zijn plannen voor een Pieter Caland-tentoonstelling in 2022 van penningen (en andere
erfgoedstukken) rond de viering van 150 jaar opening van de Nieuwe Waterweg in 1872. Voor deze
tentoonstelling, ambitieuzer van opzet dan gebruikelijk, wordt een reservering gemaakt. Een reservering
wordt ook gemaakt voor het op termijn kunnen upgraden van de technologie van de interactieve vitrines.
Begroting SUHK/NEPK 2021
Lijst schilderij Jan Tinbergen
Diverse kosten (onderhoud MONIAC zuil e.a.)

500
1.000

Domeinregistratie en webhosting NEPK
Tentoonstellingskosten NEPK
Reservering tentoonstellingskosten (Caland 2022)
Reservering vervanging pc-vitrines NEPK
Aankoop penningen
Restauratierekening penningen (2019)

1.000
300
500
500
1.500
800

Totaal

6.100

Toelichting begroting 2021
Voor de SUHK is € 1.500 begroot t.b.v. geplande en voorgenomen uitgaven voor het opnieuw inlijsten van het
portret van Jan Tinbergen en onderhoud van de interactieve informatiezuil van de MONIAC.
Voor het NEPK zijn naast de regulier begrote uitgaven bedragen gereserveerd voor de voor 2022 geplande
tentoonstelling rond Pieter Caland, en voor de op termijn te vervangen hard- en software voor de interactieve
penningenvitrines. Ten slotte is een achterstallige rekening van restauratiekosten opgenomen.
Bij gelijkblijvende inkomsten wordt € 2.100 onttrokken aan het vermogen. Dit is verantwoord, omdat de
reguliere kosten van collectiebeheer van de SUHK-collecties inmiddels door de UB worden gedragen. Het
vermogen maakt het mogelijk om met name ten aanzien van de penningencollectie de komende jaren
continuïteit te garanderen en enkele tentoonstellingen te organiseren.

