
Financieel verslag Arcana 2013 
 

Verantwoording 
 
Dit jaarverslag wijkt qua layout en opzet af van voorgaande jaarverslagen. Er zijn dit jaar 
twee versies: een gedetaileerde versie en deze verkorte versie. 
Deze versie heeft als doel in 3 paginas duidelijk te maken wat er op financieel gebied 
gebeurt is met de vereniging in 2013, en de onderbouwing daarvoor. 
 
Verder zal het geen geheim zijn dat de financiële verslagen van 2012 en 2013 erg laat zijn. 
Zeker later dan gebruikelijk. Een aantal zaken waren daarvan de oorzaak. Wij hebben een 
aantal stappen ondernomen om te voorkomen dat dit in de toekomst weer gebeurt. 
- de financiële commissie wordt weer op sterkte gebracht 
- vanaf heden maken we gebruik van een professioneel boekhoudpakket 
- de penningmeester krijgt ondersteuning 
 
 

2013 in woorden 
 
Er zijn een aantal belangrijke zaken gebeurd. Een opsomming, In 2013 
- is de Puerto Diablo reserve overgeboekt naar de verenigings reserve (€ 69,53) 
- was de laatste Lamorak. 
- is het evenement "De Herberg" gestart 
- is weer begonnen met het evenement "De Horror" 
- is het evenement "Wolfhagen" gestart 
- heeft de vereniging een schade post van € 1.500,00 betaald van de risico reserve 
- heeft de vereniging € 2.010,00 ontvangen aan lidmaatschapgelden 
- heeft de vereniging € 389,30 ontvangen aan rente 
- heeft de vereniging een investering gedaan in de berging (€ 973,50) 
- heeft de vereniging € 534,25 afgeboekt op de inventaris, om de werkelijke voorraad beter 
te reflecteren 
- heeft de vereniging afgeboekt op openstaande debiteuren van 2012 en ouder 
- heeft de vereniging afgeboekt op openstaande crediteuren van 2012 en ouder 
 
Er was geen vast bedrag voor de risico reserve, voor zover ons bekend. We hebben deze nu 
vast gelegd op € 9000,00. Dit betekent dat we deze reserve nooit groter dan dat bedrag 
willen maken. Dit betekent ook dat als deze reserve kleiner wordt dan € 9000,00 we zullen 
proberen deze reserve aan te vullen. 
  
 

De mensen 
 
Penningmeesters: Pauline Knapen, Moniek Schaekens - Pillen 
Assistent penningmeester: Marcel Oerlemans 
Financiële commissie: Raymond Kales, Leon van Ee 
 
 

 



Winst/Verlies &  Afwijking ten opzichte van de begroting 
 
Vereniging 
 
Elerion 
Elerion heeft in 2013  € 1124,41 verminderd op haar reserve. Oorspronkelijk was begroot 
om € 1700,00 te investeren ten koste van de reserve. De investeringen zijn voornamelijk 
gedaan in monsterpakken en wapenhouders. 
Het verschil tussen begroot en daadwerkelijk, komt door toegenomen deelnemers 
aantallen. 
 
De Bron 
De reserve van De Bron is met € 397,43 toegenomen, ondanks een geplande afname van  
€ 1121,20, dit grote verschil komt door toegenomen deelnemers aantallen, en verhuur van 
wapens en kleding. 
 
Wolfhagen 
Wolfhagen heeft 11,32 euro minder uitgegeven dan begroot. Een hoeraatje voor de 
penningmeester van Wolfhagen is op zijn plaats. 
 
Lamorak 
Lamorak had gepland om in 2013 hun reserve voor een groot deel op te maken. 
Uiteindelijk zorgden toegenomen deelnemers inkomsten en slim inkopen ervoor dat 
Lamorak ook in 2013 weer met meer geld is geëindigd. (toename van € 73,77 in plaats van 
een afname van € 394,59) 
 
Herberg 
De Herberg heeft in 2013, € 131,71 in de min gedraaid in plaats van de begrote € 129,40 
positief. Dit verschil van € 261,11 is voornamelijk veroorzaakt door een tegenvallende 
drankomzet tijdens Herberg I. Dit verlies wordt de komende Herbergen rechtgetrokken. 
We zien dit al terug in de afrekening van Herberg II. 
 
Horror 
De Horror heeft 199,70 euro minder uitgegeven dan begroot. De grootste reden hiervoor 
waren de meevallende kosten voor de locatie, alsook teveel begrote gelden voor transport, 
onvoorzien en wapens. Een deel van deze gelden is tijdens het evenement direct aan 
deelnemers teruggegeven door geen kosten te rekenen voor het drinken. 
 
Wapenworkshop 
De Wapenworkshop heeft € 3,49 overgehouden in 2013. Een hoeraatje voor de organisatie 
is op zijn plaats. 



 
 

Balans 
 
 
Activa 
 

Rekening 01-01-2013 31-12-2013 

Betaalrekening 3582,08 4951,83 

Spaarrekening 19361,53 17250,83 

Kas 176,60 176,60 

Nog te ontvangen (Debiteuren) 1621,49 1443,28 

Vooruitbetaalde bedragen 2037,23 4250,00 

Inventaris 1010,44 450,00 

Totaal 27789,37 28522,54 

 
 
Passiva 
 

Rekening 01-01-2013 31-12-2013 

Eigen Vermogen 0,00 0,00 

Nog te betalen (Crediteuren) 609,76 475,35 

Vooruit ontvangen bedragen 10429,00 13423,00 

Risico reserve 9826,38 9000,00 

Elerion reserve 2577,04 1452,63 

Wolfhagen reserve 0,00 11,32 

Puerto Diablo reserve 69,53 0,00 

Bron reserve 2774,33 3171,76 

Lamorak reserve 602,79 737,56 

Lustrum reserve 300,00 400,00 

Herberg reserve 0,00 -131,71 

Horror reserve 422,09 621,79 

Workshops reserve -27,09 -23,60 

Vereniging reserve 205,54 -685,56 

Totaal 27789,37 28522,54 
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