ANBI – gegevens – januari 2015



Naam: It Frysk Boun om Utens, verkort: It Boun



Ingeschreven in het Handelsregister KvK Haaglanden onder nummer: 40408008



Contactgegevens: secretariaat
K. van der Beek, Beemdweg 29, 3852 XC ERMELO

 Samenstelling bestuur:
Voorzitter
H. Dijk, Zonneweide 10, 2411 LJ Bodegraven,
Secretaris
K. van der Beek, Beemdweg 29, 3852 XC Ermelo,
Penningmeester
A. de Jong, Paardebloemweide 37, 3448 TL Woerden,
Tweede voorzitter
Dictus van der Woude, Fonejacht 10 ,9204 KN Drachten,
Lid
Tia Walstra, Coendersborg 13, 7608 GL Almelo,
Lid
Pietie Westdijk -Kaastra, Het Spoor 20, 3994 AK Houten,
Tweede secretaris
Gerrit Stegenga,Texandrilaan 49, 7312 HP Apeldoorn.
 Beleidsplan: It Frysk Boun om Utens is de landelijk overkoepelende organisatie van 16 aangesloten
Friese Culturele Verenigingen (Fryske kriten genoemd) met ongeveer 2500 leden.
A. Het onderhouden en versterken van de onderlinge banden tussen de Friezen buiten Friesland en
het bewaren en bevorderen van het Friese volkskarakter in al zijn uitingen, waaronder de taal.
B. Bij niet-Friezen begrip en respect voor Friesland, de Friese taal, cultuur en geschiedenis
bevorderen.
It Boun doet dat o.a. door:
1. Het behartigen van zaken, die de kriten niet zelf kunnen organiseren, zoals:
- Het organiseren van een Friezendag – eens in de vijf jaar
- Het stimuleren en coördineren van cursussen Fries
- Het leggen van contacten en overleggen m.b.t. tentoonstellingen en uitvoeringen, die voor
meerdere kriten interessant zijn.
2. Contacten leggen en onderhouden met instanties binnen en buiten Friesland over de Friese
taal en het gebruik ervan in de media, zoals met
- Verschillende ministeries
- Verschillende politieke fracties in het parlement
- Provinciale overheden (zoals bijv. het periodiek bestuurlijk overleg van de voorzitter en
het dagelijks bestuur met de gedeputeerde voor Cultuur van de provincie Friesland)
- De Fryske Akademy
- Tresoar
- Keunstwurk
- De pers (Leewarder Courant en Friesch dagblad)
3. De bevordering van het onderwijs in de eigen taal in al haar verschijningsvormen van het
onderwijs.
4. Het versterken van toneel en andere culturele uitingen binnen de kriten. Dat wordt
vormgegeven door:
- Het houden van toneelwedstrijden en festivals (bijv. een een-akterfestival)

-

5.

6.
7.

8.
9.
10.

In verband met het voorgaande het opleiden van mensen, die deze culturele uitingen
kunnen beoordelen.
- Het organiseren van toneel-studiedagen, mogelijk weekenden.
- Het bevorderen van de onderlinge uitwisseling van kritetoneel-ervaringen.
- Het organiseren van een korenfestival en (volks)dansfestival
- Het stimuleren van Studiekringen, literaire avonden en avonden met gast-sprekers.
- Het onderling uitwisselen van gegevens over toneeluitvoeringen, enz.
- Het organiseren van op het verenigingswerk gerichte ontmoetings- en inspiratiedagen ter
ondersteuning van het kader, bestuurswerk en algemene vorming t.a.v. Geschiedenis,
Cultuur, Nieuwe Ontwikkelingen, enz.
Het uitwisselen van informatie tussen de kriten onderling door:
- Het maandelijks uitbrengen en bijhouden van de zgn. Informatiemap (Ynformaasjemap)
met info over cursussen, toneelzaken, vertier en vermaak suggesties, adressen en andere
min of meer interessante gegevens. Deze infomap is een gezamenlijke uitgave van It Frysk
Boun om Utens en it Selskip 1844
- De webside www.fryskbutenfryslan.nl met actuele informatie van het hoofdbestuur van It
Boun in samenwerking met de webmaster, dhr. J. Bijkerk van de krite Sékrite uit Lelystad.
- De Nieuwsbrief van It Boun, die op gezette tijden uitkomt met relevante info voor de
aangesloten kriten
- Het uitbrengen van het Ambyld met jaarverslagen van secretaris, penningmeester en
aanverwante werkgroepen tijdens de jaarlijkse Algemene ledevergadering voor kriten en
haar leden.
Met het SBF (Centrale Boeken Verkoop) de verkoop en het lezen van Friese boeken, cd’s,
cassettes en kaarten bevorderen.
Het meepraten en –denken in verschillende organisaties over zaken die met het Fries en/of
Friesland te maken hebben. Zo is It Boun vertegenwoordigd in:
- De Raad voor de Friese Beweging – een verbond van mensen, gezelschappen en
organisaties, die zich inzetten voor de Friese taal en cultuur en de Friese belangen in het
algemeen), via de Raad ook in de Stichting It Fryslânhûs.
- De adviesraad van de AFUK (Algemene Friese Onderricht Commissie), die cursussen Fries
organiseert en verder allerlei Friese boeken uitgeeft en het Steunpunt Frysk aanstuurt.
- Het IFAT (Het Fries Amateur Toneel) – de overkoepelende organisatie voor Friestalig
Amateurtoneel in Nederland; ze is daarmee de landelijk belangenbehartiger van en voor
toneelgezelschappen in en buiten Friesland (de NVA en theaterwerk zijn dat voor het
Nederlandstalig amateurtoneel).
IFAT is het overkoepelend orgaan van gezelschappen/kriten, die aangesloten zijn bij:
 STAF (Stichting Amateur Toneel Friesland)
 It Frysk Boun om Utens, voor Friestalig toneel buiten Friesland
 It Selskip 1844 foar Fryske Tael en Skriftekennisse
IFAT krijgt sinds 1953 landelijke subsidie en sinds 2002 in het kader van de
Bestuursafspraak “Friese Taal en Cultuur”.
In haar functie als aanspreekpunt voor Friezen buiten Friesland en voor de verschillende
overheden en andere instanties. It Boun kan in bijzondere gevallen hierin worden betrokken.
Het bieden van een landelijk raamwerk voor al het kritewerk en een voorwaarde om in
aanmerking te komen voor subsidie
Een landelijk samenwerkingsverband heeft een positieve invloed op de Friesland promotie in
specifiek Friese aangelegenheden, zoals bij het kaatsen, het skûtsjesilen, het fierljeppen
(polsstokverspringen), het eierenzoeken, enz. Elke krite heeft hierin een ambassadeursfunctie.

11. Het scheppen van momenten, dat de kriten hun krachten bundelen en samenwerken,
ondelinge contacten onderhouden, verbreden en verdiepen. Dit laatste toegespitst op de
verschillende Friese Studentenverenigingen.
12. Het harmoniseren van de voorwaarden voor toegang tot Kriteavonden voor leden van zusterkriten en het ontwikkelen van centrale activiteiten.
 Beloningsbeleid:
In het Huishoudelijk Regelement staat hierover het volgende beschreven t.a.v. de bestuursleden in
kêst 11:
- De leden van het bestuur krijgen voor hun inspanningen in het bestuur geen beloning. Zij
kunnen evenwel de werkelijk gemaakte onkosten declareren bij de penningmeester van
het bestuur.
- De leden van het bestuur hebben gratis toegang tot alle bijeenkomsten van lid-kriten, of
het moet zijn, dat het bestuur van die lid-krite anders heeft besloten.
- In 2007 is in een bestuursoverleg een nadere omschrijving opgesteld van declarabele
zaken:
Kosten die voor it Boun worden gemaakt, kunnen bij it Boun worden gedeclareerd.
Het betreft doorgaans de volgende kosten:
 Reiskosten voor het bijwonen van:
Bestuursvergaderingen van it Boun.
Algemene Jaarvergadering van it Boun.
Commissievergaderingen die je als vertegenwoordiger van it Boun bijwoont.
Deels-vergadering van it Boun.
Bezoek aan een krite.
Vergaderingen van andere organisaties, waar je in het belang van It Boun naar toe gaat.
Reiskosten naar en deelnamekosten aan het Kaderweekend worden niet door it Boun vergoed.
 Kosten van:
- Telefoon
- Porto
- Media
- Materiaal
Bij het indienen van declaraties is het van belang dat wordt aangegeven:
- Volledige NAW-gegevens, almede de periode waarover gedeclareerd wordt en het volledig
rekeningnummer

Wat de posten betreft:
-

De datum of periode waar de kosten over gaan, het soort en de oorsprong van de kosten.
Rekeningen en bonnetjes s.v.p. bijvoegen.

-

Bij reiskosten de reisbestemming en reisdoel vermelden.

-

Afgelegde afstand bij reizen met de auto vermelden; hett tarief voor autogebruik is € 0,20 /
km.

-

Bij vergaderingen bij iemand aan huis mag een bedrag van € 15,00 worden gedeclareerd.

-

In geval van vergaderingen elders mogen onkosten voor zaalhuur en catering worden
gedeclareerd.

Voor alle duidelijkheid: het gaat om werkelijk gemaakte kosten, die ook niet op een andere wijze vergoed
of gedeclareerd mogen worden.

 De doelstelling van It Boun:
A.
Het onderhouden en versterken van de onderlinge banden tussen de Friezen buiten Friesland
en het bewaren en bevorderen van het Friese volkskarakter in al zijn uitingen, waaronder de
taal.
B.
Bij niet-Friezen begrip en respect voor Friesland, de Friese taal, cultuur en geschiedenis
bevorderen
 Verslag van uitgeoefende activiteiten over 2013
Het bestuur
De hieronder genoemde namen hebben namens genoemde kriten zitting in het bestuur:
H. Dijk
Bodegraven
: voorzitter
B. v.d. Woude
Drachten
: 2e voorzitter
A. de Jong
Utrecht
: penningmeester
T. Walstra
Twente
: lid algemeen en informatiemap
D. Fierstra
Den Haag
: 2e penningmeester, toneelzaken en kaderweekend
G. Stegenga
Apeldoorn
: 2e secretaris
P. Westdijk-Kaastra
Utrecht
: lid algemeen
K. van der Beek
Harderwijk
: secretaris
Mediazaken, contactpersoon voor het bestuur: J.P. Bergmans, Langeweg 75, 4133 AT Vianen, 0347-320093, email: j.p.bergmans@casema.nl
Het bestuur heeft in 2013 vergaderd op: 15/2, 19/4, 28/8 en 12/12 .
Ereleden
Hâns J. Weijer, oud-secretaris van It Boun en hoofdredacteur van het boek ‘Friezen yn ‘e Frjemdte’ is tijdens
de Algemene Ledenvergadering van 6 april in Hilversum tot erelid benoemd.
It Boun
Laat ik beginnen met een positief geluid; in 2013 zijn er geen kriten er mee gestopt.
Wel is – kijk verder – net als in voorgaande jaren het aantal kriteleden terug gelopen..
De Delen
It Boun was bij de vergaderingen van de delen I, Midden-Nederland, Noord en West vertegenwoordigd.

De kriten Wageningen, Apeldoorn, en Twente zijn niet aangesloten bij een deel. De krite Harderwijk is feitelijk
aangesloten bij het deel Midden -Nederland.
Ledental
Het afgelopen jaar is het ledental opnieuw gezakt! Was dat op 31 december 2012 nog 2668, per 31 december
2013 is dat 2412. Al verscheidene jaren beklagen wij ons erover, dat de ‘nieuwe’ generatie Friezen om Utens
ogenschijnlijk geen behoefte heeft om zich in verenigingsverband bezig te houden met de Friese taal en
cultuur; de vergrijzing speelt ons parten...
Wat kunnen wij nog bedenken om die neerwaartse spiraal te doorbreken?
Krite-activiteiten
De achttien kriten in Nederland ondernemen elk jaar weer activiteiten voor haar leden. Besturen organiseren
een aantal activiteiten om de onderlinge band van Friezen om Utens in stand te houden en te versterken.
Vooral dit laatste: het versterken wordt steeds complexer. Uit het overzicht van activiteiten valt op, dat de
cabaret en toneelavonden bijna altijd een goeie belangstelling genieten; daar komt het publiek nog wel op af.
Dat biedt kriten ook mogelijkheden om mensen te binden en te trekken. Opvallend is dat het toneelleven in
Friesland nog bijzonder levendig is – het IFAT geeft volop informatie over de verschillende
toneelgezelschappen, die maar wat graag ‘over de grens’ willen komen spelen.
Natuurlijk zal elke krite z’n eigen programma samenstellen en uitgaan van de eigen financiële speelruimte; wat
op t.v. al aardig ingeburgerd is: “mede mogelijk gemaakt” – zoek maar een bedrijf of winkel met Friese roots
om voor een paar centen sponsor te worden…
Kriten
Wat het overzicht van ledenaantallen en stichtingsjaren betreft: zie bijlage II. In bijlage I staat een overzicht
van de samenstelling van kritebesturen en het Bouns-bestuur. De adressen zijn geactualiseerd naar de situatie
van 1 februari 2014
Voor de verdere uitwerking van de kriteverslagen volsta ik met de verwijzing naar de Infomap op de website.
De adresgegevens zijn eveneens te vinden op de website (www.fryskbutenfryslan.nl).
Gewoonlijk hebben de Bounsbestuurders dit jaar weer verschillende kriteavonden bezocht. De contacten met
de twee niet-aangesloten kriten zijn goed.
2013 was voor genoemde kriten een lustrumjaar:
Seist
bestond
85 jaar
Wageningen
75 jaar
Beverwyk
75 jaar
Lelystêd
40 jaar
De Helder (niet aangesloten krite)
105 jaar
De communicatie naar de kriten en de leden
Mede dankzij de digitale media verloopt de communicatie tegenwoordig grotendeels via e-mail.
Toch zijn en blijven de kriteboekjes/bladen vooreerst van het grootste belang voor de communicatie naar de
krite en vormen zo de bindende factor binnen de krite.
Redacties van de kritebladen maken tegenwoordig ook gebruik van de pc en dat levert soms fraaie boekjes op
– complimenten!
Lang niet alle kriteleden zijn thuis in de wonderlijke digitale wereld, al vinden steeds meer opa’s en oma’s
dankzij de kleinkinderen schoorvoetend hun weg!
Er zijn al verschillende kriten die hun jaarprogramma op de website van It Boun hebben gepubliceerd. Ook de
kritebladen komen steeds vaker op de digitele snelweg – en ja, zo nu en dan effe lekker bij de kachel een
kriteblad door bladeren, lukt steeds minder vaak...

Schrijvers en redacties, succes met al jullie bezigheden en bedenk vooral dat jullie hiermee heel wat Friezen
enorm veel plezier bezorgen!
Friezendag 2013 – 21 september
De voorbereidingscommissie, bestaande uit Pietie Westdijk-Kaastra, Boukje Andringa-Brattinga (zij moest door
ziekte van haar man afhaken – Jan Kooistra van Hilversum heeft haar bijzonder verdienstelijk vervangen), Tia
Walstra, Albert de Jong en Kees van der Beek hebben voor de Friezendag 10 kear vergaderd om deze dag tot
een onvergetelijke dag te maken. Met de boot Eureka werd op 21 september vanuit Deventer een tocht over
de IJssel gemaakt, een bezoek gebracht aan het historisch centrum van Zutphen en weer terug naar Deventer.
Met 3 koren, muziek en cabaret, een goede maaltijd en ander vertier zoals een doorlopende presentatie over
“Mooi Friesland”, een boeken- en textieltafel was het een dag van ontmoeten en genieten. Het tasje met
inhoud bij het verlaten van de boot werd bijzonder gewaardeerd. We mogen terugkijken op een bijzonder
geslaagde dag, waarop we tevens het 90-jarig bestaan van It Boun hebben gevierd.
De Raad van de Friese Beweging
Dictus van der Woude en Kees van der Beek zijn namens It Boun vertegenwoordigd in de Raad. De Raad van de
Friese Beweging is het overkoepelend verband van mensen, gezelschappen en organisaties, die zich inzetten
voor de Friese taal en cultuur en de Friese belangen in het algemeen.
De Raad is de organisatie die wat dat betreft in Friesland de vinger aan de pols houdt en zo nodig de discussie
hierover aangaat met de verantwoordelijke overheden, maatschappelijke organisaties en het bedrijfleven. Zo
is het afgelopen jaar het initiatief genomen om met handtekeningen de positie van de Friese taal in de media
en het onderwijs in Den Haag bij de regering onder de aandacht te brengen. Het heeft er toe bijgedragen dat
de politiek niet lichtzinnig aan het Fries voorbij kan gaan.
En bij voortduring; kijk maar naar op de websites www.fryskebeweging.nl en www.itnijs.nl .
Wat de website www.itnijs.nl – een initiatief van de Raad - betreft, Kees van der Beek is hier webredacteur
van. Hij heeft tevens de coördinatie van vrijwilligers onder z’n hoede. De Raad brengt eveneens het blad
Swingel uit: 4 keer in het jaar – dit tijdschrift ontvangt u als u voor € 20,00 donateur bent.
Omrop Fryslân
Voor een overzicht van de stand van zaken verwijs ik naar het verslag van de contactpersoon Jan Piet
Bergmans.
Contacten
Naast de contacten met organisaties waar It Boun in vertegenwoordigd is is er ook contact geweest met de
nieuwe driecteur van de Fryske Akademy, dhr. Hanno Brand en de commissaris van de Koning, dhr. John
Jorritsma, om te brainstormen over het 110-jarig bestaan van It Boun in 2023.
Afscheid
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 6 april 2013 in Hilversum hebben we afscheid genomen van Hâns
Weijer als secretaris van It Boun. In die vergadering is Hâns benoemd tot erelid. Vanaf 1992 is hij actief
geweest in het bestuurer van It Boun met als hoogtepunt het uitbrengen van het dikke boek “Friezen yn ‘e
Frjemdte” in 2011. Hâns werd in de bestuursvergadering bij hem thuis van 19 april 2013 nogmaals uitgebreid
bedankt door het bestuur van It Boun. We hadden toen ook afscheid willen nemen van Boukje AndringaBrattinga. Zij had al aangegeven dat zij wilde stoppen, maar door ziekte van haar man kon zij niet op de
Algemene Ledenvergadering aanwezig zijn. Door het overlijden van haar man Theo op 18 mei 2013 werd pas
tijdens de bestuursvergadering van 28 augustus officieel afscheid van haar genomen. We hebben haar
toegezongen en bedankt voor grote inzet voor It Boun. Eind november 2013 werden we opgeschrikt door het

bericht, dat ons bestuurslid Douwe Fierstra (68 jaar oud) van Den Haag is overleden. Zaterdag 23 november
was hij nog aanwezig bij de toneelavond van de krite Utrecht.
Altijd in de weer voor de krite Den Haag en voor It Boun om toneelzaken te regelen; op de motor of in de auto
ging Douwe alle kriten in het land opzoeken – altijd blij, opgewekt en vriendelijk. Zaterdag 30 november is
Douwe gecremeerd – in onze bestuursvergadering van 12 december 2013 is Douwe herdacht – It Boun heeft
in Douwe een actief man verloren; hij had hart voor de Friese taal en cultuur. Hij zal node gemist worden...
Tot besluit:
Wederom heel veel dank voor de goede samenwerking en voor het vele werk dat verricht is.
Iedereen een goed kritejaar toegewenst!
Kees van der Beek, secretatis
 Financiële verantwoording:
REKKEN FAN BATEN EN LESTEN 2013 en BEGRUTTING 2014
Begrutting
2013

Rekken
2013

Begrutting
2014

BATEN:
Ynlagen kriten
1400,00
Bydragen publisiteitskosten
180,00
Winstpart SBF
300,00
Rinte
100,00
Bydrage Toanielpromoasje
100,00
Bydrage Toaniel/ Kaderwike 300,00
Jeften, oarkondes ensfh.
Subsydzje IFAT
1900,00
Ferkeapen Boek
750,00
Tekoart
---------Mei-inoar
5030,00
======

1371,50
200,00
267,49
184,48
0,00
174,00
572,00
1900,57
325,00
1570,28
---------6565,32
======

1400,00
180,00
300,00
100,00
100,00
300,00
205,00
1900,00
450,00

DEBET:

31des.2012

31des.2013

ING Saaklik gewoan
ING Rinterekken
Sparrekken SNS-Regiobank
Kasjild
Te ferwachtsjen ynkomsten:
- Winstpart S.B.F.
- Oanfrege subsydzje IFAT

427,35
1150,00
6636,64

351,62
58,88
5757,74
2,00

300,00
1910,79

300,00
1900,57

Foarútbetelle kosten Friezedei

177,60

----------10602,38
=======

LESTEN:
Ferienings- en bestjoerskosten
Publisiteitskosten
Kosten Algemiene Gearkomste
Kontribúsje RFFB ensfh.
Kosten Toanielpromoasje
Kosten Toanieldei & Kaderwykein
Tekoart Friezedei 2013

Oerskot
---------4935,00
======

Mei-inoar

BALANS OP 31 DESIMBER 2013
KREDIT:
Te beteljen en te ferrekkenjen:
- Foarskotten en reserve IFAT
- Ynlagen kriten
- Ynlagen publisiteit
- Kosten
Fûns stipe nije kriten
Kaptaal
31-12/31-12
Oerskot/Tekoart 2012/2013
31-12/31-12

----------8370,81
=======

Begrutting
2013

Rekken
2013

Begrutting
2014

1900,00
150,00
600,00
50,00
500,00
1800,00

2674,17
144,47
386,98
85,00
632,60
1441,97
1200,13

2000,00
150,00
400,00
85,00
500,00
1800,00

---------6565,32
======

---------4935,00
======

30,00
---------5030,00
======

31des.2012 31des.2013

3581,88
88,50
10,00
800,00

3471,09

525,07

525,07

1370,34
+4226,59
5596,93
---------10602,38
=======

348,00

5596,93
-1570,28
4026,65
----------8370,81
======

Toelichting op de rekening van Baten en Lasten:
Door de voorbereiding op de Friezendag 2013 en de overdracht van bestuursfuncties zijn de bestuurskosten
wat hoger uitgevallen dan begroot. We mochten op de Friezendag helaas minder gasten verwelkomen dan
waar op gerekend was. De baten en lasten hiervan zijn als apart overzicht opgenomen. Het financieel resultaat
van een overigens zeer geslaagde dag laat een tekort van € 1200,13 zien – dit wordt in de exploitatierekening
zichtbaar. Zodoende heeft It Boun een tekort van € 1570,28 over het jaar 2013.

Toelichting op de Begroting:
Het aantal kriten en bijbehorende leden, maar ook de verkoop van boeken e.d. loopt gestaag terug. Het aantal
nog te verkopen boeken ‘Friezen yn ‘e Frjemdte’ uit de voorraad van nog 57 exemplaren is lastig te
voorspellen. Toch heeft It Boun nog € 450,00 aan inkomsten uit boekverkoop opgenomen. Kosten voor het
boek waren er in 2013 niet meer en worden ook in 2014 niet verwacht.
Toelichting op de Balans:
Het tekort Baten en Lasten komt geheel en al voor rekening van het Bounskapitaal dat nu € 4026,65 bedraagt.
Woerden, januari 2014

Penningmeester, Albert de jong

FRIEZEDEI 2013 Oersicht fan de Kosten & Bringsten
Bringsten
Omskriuwings

Útjeften en ferplichtings
Bedrach yn

Ynskriuwers + jeften

€

10.400

Opbringst ferlotting

€

1.050

frieslandjournaal.nl

€

Oare advertearders/stipers

Omskriuwings

Bedrach út

v Fersoargings

€

7.650

v

v Boat charter ynkl 6% BTW

€

3.155

v

550

v Fryske materialen

€

1.155

v

€

250

v Ferlotting + frijwilligers + koeken

€

629

v

Frije jeften molkbus

€

123

v Ferskaat printwurk

€

365

v

Girale jeften

€

113

v Werombetellingen ynskriuwers

€

191

v

Havenjild ynkl 21% BTW

€

181

v

v Stedskuiergidsen Sutfen

€

181

v

€

13.507

v

€

431

v

€

13.938

Mei inoar

€

12.486

Artysten dielnimmers korr.

€

152

v Mei inoar

Postsegels opstapkaarten

€

100

v

Tekoart

€

1.200

Totaal

€

13.938

v Kabaret, musyk, sjongkoaren
Totaal

Overzicht van de Jaarcijfers van het SBF (Centrale Boeken Verkoop):
O M S E T S I F E R S S . B . F . o e r 2013
omset
omset
winstpart boeken
krite
2013 yn € 2012 yn 2013
2013
€

Apeldoarn
Assen
Boadegraven
De Haach
Friezedei

Hilversum
Hurderwyk
Lelystêd
Seist
Súdeast-Drinte
Swol
Utert
Wageningen
Ynskedee
Ferskaat
Mei-inoar

432,90
451,85
222,45
214,10
368,35
236,15
75,15
167,90
53,30
207,30
354,15
284,60
150,95
186,65
16,00
3.421,80

922,10
387,30
187,85
192,50

cd-dvd's
2013

28
30
18
8
26
17
4
15

160,45

21,65
22,59
11,12
10,71
18,42
11,81
3,76
8,40
2,67
10,37
17,71
14,23
7,55
9,34
0,80

5.349,85

171,13

214

175,00
330,90
271,55
1.299,70
976,05
145,75
130,60
170,10

14
15
17
10
11

2
1
2
3
2
8
2

1
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B A L A N S - S . B . F . op 1 jannewaris 2014
Postbank
Bankboek
Kas
Foarrie

2013
2012
558,45 1.662,93 Ofskriuwing foarrie
6.405,03 4.913,08 Winstpart
0,00
-0,55 Kaptaal
15.729,70 15.735,71

2013
2012
14.050,92 14.284,21
342,26
526,96
8.300,00 7.500,00

Mei-inoar

22.693,18 22.311,17

22.693,18 22.311,17

FERLIES en WINSTREKKEN S.B.F. oer 2013
2013
Winstpart
Kosten
Boun
Skjinne
winst
Mei-inoar

341,40
236,60

2012
Smoarge
562,23 ferkeapwinst

895,60 Rinte
Ofskriuwing Foarrie

800,00

500,00

1.378,00

1.957,83

2013

2012

1.052,76
91,95
233,29

1.722,52
125,72
109,59

1.378,00

1.957,83

