
 

Stichting De Beeldenaar 

Jaarverslag 2020 

 

Statutaire vestigingsplaats : Amsterdam 
KvK nummer  : 41208597 
BTW nummer  : NL8144.32.852 

 
 



2 
 

Inhoud 
Activiteiten .............................................................................................................................................. 3 

Bestuur .................................................................................................................................................... 3 

Redactie ................................................................................................................................................... 3 

Website ................................................................................................................................................... 4 

2020 ......................................................................................................................................................... 4 

Bijlagen .................................................................................................................................................... 5 

Jaarrekening 2020 ............................................................................................................................... 6 

Staat van Baten en Lasten ............................................................................................................... 7 

Oplage en bestemming ................................................................................................................... 8 

Toelichting ........................................................................................................................................... 9 

Toelichting algemeen ...................................................................................................................... 9 

Toelichting op de balans .................................................................................................................. 9 

Toelichting op de staat van baten en lasten ................................................................................. 10 

Overige gegevens .............................................................................................................................. 12 

Bestemming van het resultaat ...................................................................................................... 12 

Ondertekening bestuursleden .......................................................................................................... 13 

Verklaring kascommissie ................................................................................................................... 14 

 

  



3 
 

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 in 2020 uit vijf leden. Tijdens de eerste vergadering heeft Rein 

de Goeje zijn rol als voorzitter overgedragen aan Rutger Schimmelpenninck. Hij is als lid in het 

bestuur gebleven. Tevens is Paul Albers vanuit de VPK als lid toegetreden. 

Voorzitter  Rutger Schimmelpenninck  

Secretaris  Lei Lennaerts  

Penningmeester Marcel Overdijk 

Lid   Rein de Goeje 

Lid   Paul Albers 

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 daadwerkelijke 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 het jaar 2020 zijn alle edities 

tijdig verschenen.  

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  Toon Opdam (tijdens dit jaar aangetreden) 
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Website 
De stichting heeft een eigen website. Hierop zijn oude jaargangen van het tijdschrift te raadplegen. 

De hoofdredacteur draagt zorg voor het beheer van de website. 

 

2020 
Het jaar 2020 was ook voor stichting De Beeldenaar een uitzonderlijk jaar door de invloed van 

corona. De vergaderingen vonden online plaats en tevens is er een alternatieve route gevonden om 

de financiële boekhouding over het jaar 2019 door de kascommissie te laten beoordelen. Er is in dit 

jaar gewerkt aan het beleidsplan in de aanloop naar de aanvraag van een ANBI-status. Daarbij past 

ook een actualisering van de statuten van de stichting en de bladformule. Deze zaken lopen over 

naar het jaar 2021. Er was voldoende kopij en het is de redactie gelukt om maar liefst drie maal een 

dikkere editie op de deurmat van de leden te laten bezorgen. Dit is mede mogelijk door onze trouwe 

adverteerders en enkele extra advertenties in dit jaar. In september is een iets hogere oplage 

aangemaakt waarmee de diverse Numismatische kringen in Nederland zijn voorzien van exemplaren 

om onder hun leden te verspreiden. Bij aanvang van het jaar was het aantal; abonnementen ten 

opzicht van het vorige jaar gedaald. Gedurende het jaar is het aantal abonnementen via het KNGMP, 

de VPK en van losse abonnementen licht gestegen. Er is spraken van een hoge mate van continuïteit 

waarmee de stichting met vol vertrouwen het jaar 2021 is ingegaan.  
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Bijlagen 
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Jaarrekening 2020 
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Staat van Baten en Lasten 
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Oplage en bestemming 
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Toelichting 

 

Toelichting algemeen 

Het jaar 2020 was financieel een goed jaar. Het aantal abonnees is redelijk stabiel. Er zijn drie dikkere edities 

uitgebracht wat op jaarbasis neerkomt op de productie van een extra editie. Het bestuur heeft hiervoor aan de 

hoofdredacteur een extra betaling verricht. Er is geen bijeenkomst geweest van de redactie. De redactieleden is in 

december een presentje toegezonden als dank voor de geleverde inspanningen. Er is ter promotie van de vijfde 

editie een grotere oplage aangemaakt die naar de numismatische kringen is verzonden opdat deze aan de leden 

konden worden uitgereikt.  

 

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.  

Aan het einde van het jaren waren er geen openstaande debiteuren of crediteuren. Van één adverteerder is een 

dubbele betaling ontvangen die als vooruitbetaalde post is geboekt. Deze wordt in 2021 verrekend. Als latente post 

is verder de nog verschuldigde BTW over het laatste kwartaal van 2020 aanwezig. 

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

spaarrekening(en).  
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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. 

Een trouw adverteerder die garant stond voor een groot deel van de inkomsten is per 01-01-2020 afgehaakt. Dit is 

snel opgevuld vanuit andere bestaande en enkele nieuw toegetreden adverteerders. De gerealiseerde inkomsten uit 

advertenties zijn iets hoger dan begroot, onder andere als gevolg van enkele incidentele plaatsingen. Onze 

adverteerders zijn trouw aan ons blad. Vanuit de extra inkomsten is de productie van dikkere edities mogelijk 

waarmee we onze leden en adverteerders iets extra kunnen bieden. 

 

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: 

 

 

  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 

De Kosten voor het 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. De kosten zijn voornamelijk hoger door gestegen tarieven, maar ook doordat er afwijkingen zijn in de 

facturen van PostNL en de door de drukker aangeleverde zendingen. Correcties worden in het volgende jaar 

geboekt.  
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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%. Daarnaast is er (in beginsel incidenteel) een extra editie vergoed (overeenkomend met 

de extra werkzaamheden voor drie dikkere nummers). Overige declaraties zijn hier niet in opgenomen. 

 

Dit jaar zijn er geen kosten voor bijeenkomsten van het bestuur geweest. Alle vergaderingen hebben online vanuit 

de eigen woning va de bestuurders plaatsgevonden. 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 2020. 

 

De kosten verzekeringen bestaan uit een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering. 

 

De kosten voor website-hosting vallen lager uit dan begroot. 

 

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.  

 

Aan reprorecht wordt doorgaans 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 heeft in 2020 

geen rekening van Reprorecht ontvangen.  

 

 

De post “Overige” bevat de volgende zaken 
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De extra kosten folder” hebben betrekking op een vergoeding aan de drukker voor een extra bijlage die Corinphila 

Veilingen 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. Dit jaar was er geen 

activiteit e is een attentie toegezonden. Deze is opgenomen in de post “kosten redactie”. Portokosten 

penningmeester zijn voor de verzending van betalingsherinneringen aan personen waarvan geen e-mailadres 

beschikbaar is en een adverteerder zonder e-mailadres.  

  

 

Overige gegevens 

Bestemming van het resultaat 

Het positieve of negatieve resultaat wordt toegevoegd, of onttrokken, aan de Algemene reserve (Eigen vermogen). 

  


