
Financieel verslag Arcana 2018 
 
Verantwoording 

 
Net als voorgaande jaren zijn er twee versies 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 2018, en de onderbouwing daarvoor. 

 
2018 in woorden 

Er zijn een aantal belangrijke zaken gebeurd. Een opsomming, in 20187: 

- organiseerde Belvedère twee evenementen in 1 jaar. Ze zijn wat gestegen in hun reserve 
door dat de locatie, vanwege overlast, wat coulanter was met de drankrekening. 

- organiseerde Moresnet haar eerste evenement. Door een financiële meevaller met de 
locatie en veel inschrijvingen heeft dit evenement binnen 1 evenement een aardige reserve 
opgebouwd. Deze reserve willen ze volgend jaar graag investeren zodat dit evenement met 
haar eigen stijl nog meer tot zijn recht komt.   

– werd de kleine evenementen reserve en de verenigingsreserve samengevoegd. Dit omdat 
de kleine evenementen eenmalige evenementen zijn en daarmee geen reserve opbouwen 
voor een vervolg evenement.  

- heeft de vereniging € 1.638,00 ontvangen aan lidmaatschapsgelden, dit is meer dan vorig 
jaar. 

- heeft de vereniging geïnvesteerd in een nieuwe geluidinstallatie, een nieuwe easy – up. 
Overige investeringen die gepland waren, zoals bijvoorbeeld een ontvochtiger zijn pas 
begin 2019 aangeschaft, waardoor er minder geld is uitgegeven voor investeringen in 2018. 
Dit schuift daarom door naar 2019 

- heeft de vereniging € 596,- aan crediteuren, welke hoofdzakelijk bestaan uit de kosten 
van de locatie van de herberg 5 (420,-), de locatie van de figuranten dag van de bron 11 ( 
92,-), dubbel betaalde lidgelden die nog retour moeten (24,-)  en afronding van de 
betalingen van hete evenement Belvedère. 

- heeft de vereniging € 256,- aan debiteuren, dit bedrag is hoger dan normaal doordat de 
afronding van de boeken Belvedere en de Herberg na het boekjaar is gedaan. Verder 
bestaat het uit enkele lidgelden. 

- zijn de reserves van Elerion afgenomen en van de andere evenementen toegenomen. 

- Zijn er meer inschrijvingen open rond de overgang van het nieuwe jaar, hierdoor zijn er 
meer vooruit ontvangen bedragen.  
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Vereniging 

De vereniging heeft investeringen gedaan om voorwerpen die door veel evenementen 
gebruikt worden te vervangen. Verbetering aan de berging is uitgesteld tot begin 2019. 
Hierdoor is er minder uitgegeven dan begroot. Het lidmaatschap van de leden is daarnaast 
gebruikt voor de gebruikelijke kosten voor verzekering, iDEAL (en andere bankkosten, 
boekhoudpakket, opbouw lustrum potje etc). 

Er zijn dit jaar meerdere reparaties uitgevoerd, aan easy-ups, bogen etc. De kosten die de 
vereniging maakt zijn hoger dan de afdrachten die de evenementen hebben gedaan. Dit 
omdat voorgaande jaren de evenementen meer hadden afgedragen dan dat er reparatie 
kosten waren.  

 
Elerion 

Elerion is begin 2018 naar een dure locatie geweest, zoals aangegeven bij de voorgaande 
ALV. Hierdoor was alle reserve van Elerion opgebruikt. Met in 2020 de 50e Elerion in 
aantocht wil Elerion graag weer wat reserve opbouwen om van het 50e evenement iets 
extra speciaals te kunnen maken. Daarom hebben ze afgelopen najaar wat minder 
uitgegeven. Met de stijging van de kosten voor eten en locatie gaan de prijzen per 2019 van 
elerion omhoog, zoals ook aangekondigd op het evenement.  
 
De Bron 

Hoewel het spannend was of de bron door kon gaan vanwege inschrijvingen is het ze toch 
gelukt. We zijn erg blij dat het evenement in 2018 heeft gedraaid, en met een klein bedrag 
over hebben ze het ook financieel uitstekend gedaan. Goed gedaan Bron! 

 
Herberg 

De Herberg 10 heeft financieel gedraaid zoals verwacht. Herberg 11 daar en tegen heeft 
veel meer geld overgehouden dan verwacht. Dit omdat er geen extra transportkosten zijn 
gemaakt. Ook door zelf koken en daarbij goed inkopen zijn er minder kosten gemaakt. Ze 
hebben nu weer een mooi potje om te investeren in aankomend jaar. 

 
Short Larp 

Tijdens 2018 is een shortlarps georganiseerd: De reis. Deze werd positief ontvangen door 
de deelnemers. Komend jaar staan er in ieder geval twee Short Larps op de planning, 
waarvan 1 in de horror setting zal plaats vinden. Financieel gezien draait de short larp 
quitte. Nu de reserve van de horror samen is gevoegd met die van de short larp is er ruimte 
om volgend jaar wat te investeren.  

 
Moresnet 

Moresnet werd dit jaar voor het eerst georganiseerd. Met een nieuw evenement is het altijd 
afwachten hoe het bezocht wordt. Doordat er meer deelnemers waren dan verwacht gingen 
de inkomsten van dit evenement omhoog. Nadat de locatie ook nog minder in rekening 



bracht had Moresnet na het eerste evenement meteen een reserve. Volgend jaar 
organiseert Moresnet een baravond en een evenement waar deze reserves weer voor 
gebruikt zullen worden. 

Belvedere 

Belvedere heeft twee evenementen gedraaid dit jaar die goed werden bezocht. Financieel  
hebben ze iets meer overgehouden dan verwacht, wat mogelijkheden bied om wat te 
investeren volgend jaar. 

 

Balans 

Activa 1-1-2018 31-12-2018 
1000: Betaalrekening € 8.417,54 € 17.992,51 
1100: Spaarrekening € 16.404,34 € 16.404,34 
1200: Kas € 0,00 € 0,00 
1300: Nog te ontvangen (Debiteuren) € 55,10 € 256,12 
1454: Vooruitbetaalde bedragen Elerion € 3.100,00 € 500,00 
1453: Vooruitbetaalde bedragen Herberg € 800,00 € 0,00 
1458: Vooruitbetaalde bedragen Belvedere € 0,00 € 550,00 
1459: Vooruitbetaalde bedragen kleine evenementen € 0,00 € 570,02 
Totaal € 28.776,98 € 36.209,99 

 

Passiva 1-1-2018 31-12-2018 

Eigen Vermogen € 0,00 € 0,00 
1400: Nog te betalen (Crediteuren) € 1.385,10 € 616,00 
1411: Vooruit ontvangen contributie € 726,00 € 1.008,00 
1413: Vooruit ontvangen Herberg € 530,00 € 345,00 
1414: Vooruit ontvangen Elerion € 8.195,00 € 9.430,00 
1415: Vooruit ontvangen Bron € 0,00 1.735,00 
1417: Lustrum reservering € 300,00 € 400,00 
1418: Vooruit ontvangen Belvedere €2.350,00 € 3.430,00 

1419: Vooruit ontvangen kleine evenementen € 0,00 € 4075,00 

1605: Risico reserve € 9.000,00 € 9.000,00 
1610: Elerion reserve € 3.079,43 € 1.497,96 
1630: Bron reserve € 26,29 € 145,76 
1650: Belvedere reserve € 84,26 €366,77 
1655: Moresnet reserve € 0,00 € 647,27 
1660: Herberg reserve € 151,80 € 529,15 
1670: Horror reserve € 621,79 € 621,79 
1681: Kleine evenementen reserve € 25,44 € 0,00 

1690: Vereniging reserve € 2.301,87 € 2.382,29 

Totaal € 28.776,98 € 36.209,99 
 


