
Financieel verslag Arcana 2019 
 
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 2019, en de onderbouwing daarvoor. 

 
2019 in woorden 

Er zijn een aantal belangrijke zaken gebeurd. Een opsomming, in 2019: 

- organiseerde Poorten van Alexandria haar eerste evenement.  

- organiseerde de Horror een zombie evenement. Zij hebben wat van de horror reserve 
gebruikt om afgehakte ledematen te kopen die ook door andere evenementen gebruikt 
kunnen worden.  

- werd er een Lustrum georganiseerd.  

- eindigt de Herberg met een grote reserve omdat de reservering voor de locatie van de 
Herberg 5 (420,-) na 7 jaar terug valt aan het evenement.  

- heeft de vereniging € 1.920,00 ontvangen aan lidmaatschapsgelden, dit is wederom meer 
dan vorig jaar. Ons aantal leden groeit gestaagd door de toename van diversiteit in 
evenementen. 

- heeft de vereniging geïnvesteerd in een nieuwe porto’s, een ontvochtiger en nieuwe 
kledingrekken.  

- heeft de vereniging € 1824,80 aan crediteuren, welke hoofdzakelijk bestaan uit de kosten 
voor de afronding van betalingen van Moresnet 2 (€1464,30), gezien dit evenement zo laat 
in 2019 was, de locatie van de figuranten dag van de bron 11 ( 92,-), dubbel betaalde lidgeld 
en t-shirt die nog retour moet (18,50)  en afronding van de betalingen van enkele 
deelnemers van Belvedère, elerion en de zombielarp (250,-). 

- heeft de vereniging € 906,58,- aan debiteuren, dit bedrag is hoger dan normaal doordat 
de afronding van de boeken van Belvedere, Moresnet en het Lustrum na het boekjaar zijn 
gedaan.  

- zijn de reserves van de Horror en de vereniging afgenomen en van de andere 
evenementen toegenomen. 

- zijn er meer inschrijvingen open rond de overgang van het nieuwe jaar en zitten onze 
evenementen sneller vol, hierdoor zijn er meer vooruit ontvangen bedragen.  

- zijn er meer locaties vooruit betaald, waardoor dit bedrag hoger uitvalt.  

 
De mensen 
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Vereniging 

In begin 2019 zijn er verbeteringen gedaan aan de berging. Zo zijn er een ontvochtiger en 
nieuwe kleding rekken aangeschaft om zo te zorgen dat onze spullen beter bewaard blijven. 
Het lidmaatschap van de leden is daarnaast gebruikt voor de gebruikelijke kosten voor 
verzekering, iDEAL (en andere bankkosten, boekhoudpakket, opbouw lustrum potje etc). 
De bankkosten zijn hoger dan verwacht, doordat er meer betalingsverkeer is geweest (meer 
leden en meer inschrijvingen) 

 
Elerion 

Elerion heeft in 2019 gespaard voor Elerion 50, die in 2020 zal plaats vinden. Elerion wil  
graag deze reserve gebruiken om van het 50e evenement iets extra speciaals te kunnen 
maken.  
 
De Bron 

De bron heeft het ook in 2019 weer goed gedaan. Ze hebben een kleine groep spelers in 
verhouding tot de  figuranten. De spelers groep is wellicht klein, maar wel betrokken bij de 
vereniging gezien de aantallen die aanwezig waren op het Lustrum.  

 
Herberg 

De Herberg heeft minder hard ingeteerd op hun reserve. Dit omdat ze meer deelnemers 
hebben gehad dan verwacht. Fijn dat er zoveel animo is voor dit evenement.  Ze hebben 
een mooi potje om mee te investeren aankomend jaar. 

 
Horror 

In 2019 is de zombie larp 18 uur georganiseerd. Er kwamen veel lovende kritieken van de 
deelnemers. Financieel hebben ze wat van de reserve opgemaakt van de horror en dit 
geinvesteerd in props die ook bruikbaar zijn voor andere evenementen. Denk hierbij aan 
afgehakte ledematen. Gezien het evenement zo’n succes was komt er in 2020 weer een 
zombie evenement.  

Moresnet 

Moresnet heeft dit jaar zowel een bar avond als een evenement georganiseerd.  

Belvedere 

Belvedere heeft twee evenementen gedraaid dit jaar die heel goed werden bezocht. 
Financieel  hebben ze een vergelijkbare reserve als aan begin van het jaar. En hebben ze 
met beide evenementen quitte gespeeld. Heel goed gedaan.   

Poorten van Alexandria 



Dit jaar werd er voor het eerst een larp op een boot georganiseerd. De inschrijving zat 
binnen de kortste keren vol en de deelnemers waren laaiend enthousiast. Gezien het succes 
zal dit evenement ook volgend jaar weer op de lijst van evenementen verschijnen.  

Lustrum 

Wat waren er  veel mensen op het Lustrum, zowel leden als oud-leden lieten hun gezicht 
zien. Dit evenement voor kinderen, jongeren en volwassenen was goed georganiseerd. Van 
het budget dat Arcana had gereserveerd hebben zij niet alles opgemaakt. De 324,02 euro 
die ze over hadden kan weer gebruikt worden door de vereniging voor volgend jaar.  

 

Balans 

 
 

Activa 1-1-2019 31-12-2019 
1000: Betaalrekening € 17.992,51 € 8.498,95 
1100: Spaarrekening € 16.404,34 € 28.404,50 
1200: Kas € 0,00 € 0,00 
1300: Nog te ontvangen (Debiteuren) € 256,12 € 904,58 
1452: Vooruitbetaalde bedragen Horror € 0,00 € 961,00 
1454: Vooruitbetaalde bedragen Elerion € 500,00 € 4400,00 
1456: Vooruitbetaalde bedragen Poorten van Alexandria € 0,00 € 1625,00 
1458: Vooruitbetaalde bedragen Belvedere € 550,00 € 0,00 
1459: Vooruitbetaalde bedragen kleine evenementen € 570,02 € 0,00 
Totaal € 36.209,99 € 44.794,03 

 

Passiva 1-1-2019 31-12-2019 

Eigen Vermogen € 0,00 € 0,00 
1400: Nog te betalen (Crediteuren) € 596,00 € 1830,80 
1411: Vooruit ontvangen contributie € 1.008,00 € 1.356,00 
1412: Vooruit ontvangen Horror € 0,00 € 1.932,00 
1413: Vooruit ontvangen Herberg € 345,00 € 810,00 
1414: Vooruit ontvangen Elerion € 9.430,00 € 11.780,07 
1415: Vooruit ontvangen Bron € 1.735,00 € 3.120,00 
1417: Lustrum reservering € 400,00 € 0,00 
1418: Vooruit ontvangen Belvedere €3.430,00 € 3.775,00 

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

1605: Risico reserve € 9.000,00 € 9.000,00 
1610: Elerion reserve € 1.497,96 € 4.232,51 
1620: Poorten van Alexandria reserve € 0,00 € 248,65 
1630: Bron reserve € 145,76 € 656,90 
1650: Belvedere reserve € 366,77 €399,82 
1655: Moresnet reserve € 647,27 € 1.115,13 



1660: Herberg reserve € 529,15 € 922,60 
1670: Horror reserve € 621,79 € 400,11 

1690: Vereniging reserve € 2.382,29 € 2.076,44 

Totaal € 36.209,99 € 44.794,03 
 


