
Financieel verslag Arcana 2016 

 
Verantwoording 

 
Wederom hebben we ervoor gekozen om twee versies te maken van het financieel verslag: 
een gedetailleerde versie en deze verkorte versie. 

In dit verslag maken we in 3 pagina’s duidelijk wat er op financieel gebied gebeurde met de 

vereniging in 2016, en de onderbouwing daarvoor. 

 
2016 in woorden 

 

Er zijn een aantal belangrijke zaken gebeurd. Een opsomming, in 2016: 

- Is het evenement Belvedere begonnen en organiseerden we Cafe Rene 

- heeft de vereniging € 1.614,00 ontvangen aan lidmaatschapsgelden 

- heeft de vereniging € 128,67 ontvangen aan rente 

- heeft de vereniging € 30,00 ontvangen aan giften 

- heeft de vereniging geinvesteerd in kledingrekken en hebben De Bron en Elerion 
investeringen gedaan in nieuw muntgeld 

- heeft de vereniging € 920,- aan crediteuren, wat hoofdzakelijk de kosten van de locatie 
van de herberg 5,  en de kosten van het eten van Herberg 8 zijn (deze kosten zijn 
meegenomen in de berekening reserve van de Herberg) 

- zijn we, zoals afgesproken, verder gegaan met afboeken op de inventaris (sfx en 
materiaal), we zijn nu klaar met afboeken 

- zijn de reserves van De Bron en De Herberg volgens plan afgenomen, is de reserve van de 

Belvedere toegenomen (door overweldigend succes), en is de reserve van Elerion iets 
toegenomen, waar een afname gehoopt was, dit pakken we aan in 2017 

- hebben we de reserves van Wolfhagen en de kleine evenementen naar 0 gebracht 

- de sfx reserve is nu volledig opgemaakt (ook volgens plan) 

 
De mensen 

Penningmeester: Moniek Pillen 

Assistent penningmeester: Marcel Oerlemans 

Financiële commissie: Raymond Kales, Leon van Ee 

 

 



Vereniging 

De vereniging heeft reparaties uitgevoerd aan de berging voor minder geld dan gedacht, 
het dak is dragend gemaakt en de wapenrekken zijn gereviseerd. Ook zijn er nieuwe 
kledingrekken aangeschaft omdat de oude danig aan vervanging toe waren.  
Het lidmaatschap van de leden aan de gebruikelijke kosten voor verzerkering, ideal (en 

andere bankkosten, boekhoudpakket, opbouw lustrum potje etc. 

 
Elerion 

Elerion had een aantal investeringen gepland die niet zijn uitgevoerd. De verwachting is 
dat Elerion in 2017 beter gebruik gaat maken van haar reserve.  

Daarnaast is de deelnameprijs omhoog gegaan. We zien we dat meerdere locaties hun 
prijzen omhoog gooien, en de hogere deelnameprijs is zeker nodig.  

 
De Bron 

De reserve is gebruikt volgens plan. Goed gedaan Bron! 

 

Herberg 

De Herberg heeft goed gebruik gemaakt van haar reserves. Goed gedaan Herberg! 
 
Short Larp 

Tijdens 2016 ontstond het idee om een aantal short larps te organiseren. De intentie was 
om dit 4 maal te doen. Helaas is dit niet gebeurt, door omstandigheden. Financieel gezien 

heeft dit evenement neutraal gedraaid tov de begroting. 

 

Cafe Rene 

Dit geweldige evenement heeft weer een nieuwe vorm van Larp aangeboord. Helaas was 
dit slechts een eenmalig evenement. Financieel gezien heeft dit evenement neutraal 
gedraaid tov de begroting. (-47 euro) 

 

Belvedere 

Dit magnifieke nieuwe evenement vond zoveel nieuwe mensen die wilden meedoen, dat ze 
pardoes 551 euro overhielden. Dit ook wegens een meevaller die mogelijk was dankzij de  
locatie. Een fijn startkapitaal voor investeringen in deel 2! 

 



Balans 
 

Activa 1/1/2016 12/31/2016 

1000: Betaalrekening  € 5,503.88   € 1,282.31  

1100: Spaarrekening  € 18,255.52   € 23,384.19  

1200: Kas  € -     € -    

1300: Nog te ontvangen (Debiteuren)  € -     € 12.00  

1454: Vooruitbetaalde bedragen Elerion  € 650.00   € 350.00  

1455: Vooruitbetaalde bedragen Bron  € 400.00   € -    

1500: Inventaris  € 210.00   € -    

Totaal  € 25,019.40  € 25,028.50 

 

 

Passiva 1/1/2016 12/31/2016 

Eigen Vermogen  € -    € 0.00 

1400: Nog te betalen (Crediteuren)  € 492.00  € 920.00 

1411: Vooruit ontvangen contributie  € 690.00  € 594.00 

1413: Vooruit ontvangen Herberg  € 135.00  € 0.00 

1414: Vooruit ontvangen Elerion  € 8,495.00  € 8,540.00 

1417: Lustrum reservering  € 100.00  € 200.00 

1605: Risico reserve  € 9,000.00  € 9,000.00 

1610: Elerion reserve  € 1,701.09  € 2,063.89 

1615: Wolfhagen reserve  € -91.41  € 0.00 

1630: Bron reserve  € 953.68  € 313.15 

1650: Belvedere reserve  € -    € 551.19 

1660: Herberg reserve  € 518.69  € 36.17 

1670: Horror reserve  € 621.79  € 621.79 

1681: Kleine evenementen reserve  € 34.95  € 0.00 

1690: Vereniging reserve  € 2,196.11  € 2,188.31 

1691: SFX reserve  € 172.50  € 0.00 

Totaal  € 25,019.40  € 25,028.50 

 


	Financieel verslag Arcana 2016

