Financiële verantwoording SNP over 2017:
In het jaar 2017 is € 32.127 van het geoormerkte vermogen besteed aan de kosten van de uitvoering van
de SNP projecten: € 2.808 voor de Encyclopedie en € 29.320 aan de Wienecke-uitgave. Daartegenover
staan dan opbrengsten uit de verkoop van het Wienecke-boek van € 5.555.
Daarnaast is een boekhoudkundige correctie toegepast i.v.m. de Van Gelder Lezing 2014 van € 1.462. Dit
bedrag werd in 2015 betaald maar werd destijds ten onrechte geboekt als kostenpost van de SNP.
Vanuit het Fonds Onderzoeksbeurzen Numismatiek is een bedrag van € 7.000 onttrokken en beschikbaar
gesteld aan onder andere het Lustrumcongres en diverse (lustrum-) publicaties.
Van het oorspronkelijke bedrag voor SNP-projecten van € 83.405 is nu € 67.214 besteed. Van het
resterende deel blijft € 11.500 gereserveerd voor realisatie van de 2e fase van de Encyclopedie, waarna
het resterende positieve saldo van € 4.691 wordt toegevoegd aan het Fonds Onderzoeksbeurzen
Numismatiek. Dit is conform hetgeen is afgesproken bij het beschikbaar stellen van deze geldsom.
De SNP ontving daarnaast een bedrag van € 2.000 aan donaties, te gebruiken voor hetzelfde Fonds.
Daarmee is dit Fonds weer vrijwel op hetzelfde niveau als aan het begin van 2017.
Van het KNGMP is een donatie ontvangen bedoeld voor de nieuwe Leerstoel Numismatiek, van € 7.500,
bedoeld voor de financiering van 2 jaar. Hiervan is in 2017 € 1.020 gebruikt, zodat, samen met een extra
donatie van € 1.000 voor hetzelfde doel, een Voorziening voor de Leerstoel van € 7.480 blijft staan.
Dankzij externe sponsoring zijn de kosten voor de Van Gelderlezing op 18 november beperkt gebleven
tot € 199. Met verzendkosten voor het Wienecke-boek van € 298, bankkosten van € 103 en rente ter
grootte van € 44 leidde dit tot een positief saldo van baten en lasten over 2017 van € 4.999.
Eind 2017 bedroeg het totale SNP vermogen € 36.711, een afname van € 25.239 ten opzichte van eind
2016. Hiervan is € 11.500 echter geoormerkt voor de afronding van de Encyclopedie.
Daarnaast is er € 7.406 voor het Fonds Onderzoeksbeurzen Numismatiek en € 7.480 als Voorziening
Leerstoel Numismatiek te Nijmegen.
Het Eigen Vermogen is toegenomen met € 6.461. Dit bestaat uit € 1.462 vanwege de correctie n.a.v. de
VGL 2014 en € 4.999 vanwege het voordelige saldo 2017.
Voor het vrije vermogen ultimo 2017 ter grootte van € 10.325 kunnen nieuwe plannen worden gemaakt.
De Penningmeester,
18 mei 2018.

