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Balans/voorzieningen 

1. Ten laste van de voorziening Onderhoudsfonds zijn gebracht: 
- de restauratie van de lederen band van de Amsterdamse Chemische Lotery ad 

euro 495  
- de transportkosten van de waaiercollectie Felix Tal naar Lelystad ad euro 

517,64. 
2. Ten laste van de voorziening Digitaliseringsproject is uitgegeven euro 7.872,74, 

in hoofdzaak voor projectcoördinatie en registratiewerkzaamheden. 
3. Dankzij een bijdrage ad euro 50.000 van het Pruikenburgfonds is de voorziening 

Digitalisering Munten en Penningen thans euro 70.000. In 2012 zal de uitvoering 
van dit digitaliseringsproject aanvangen. 

4.  De voorziening “Bijzondere projecten” ad euro 58.013,64 per ultimo 2010 kon in 
2011 worden verhoogd met euro 2.500 dankzij een legaat van oud-KOG-bestuurslid 
Rob Ruurs en met geoormerkte donaties ad euro 3.830,70. Met het legaat zijn twee 
bijzondere Amsterdamse penningen ad euro 750 aangeschaft. De geoormerkte 
donaties stelden het Bestuur in staat een wensbrief uit 1748 aan te schaffen ad euro 
105,23.  De voorziening “Bijzondere projecten” bedraagt ultimo 2011 euro 63.489,11. 
Begin 2012 zijn met de resterende  middelen uit de geoormerkte donaties een 17-tal 
wensbrieven aangeschaft tot een bedrag van euro 3.650. 

 
Balans/Kapitaal 
In gevolge het besluit van de ALV in 2011 is het resultaat over 2010 ad euro 592,06 
verdeeld over het Fonds van Eck, het Fonds Franken en het Kapitaal KOG. Daarmee 
bedraagt het totale kapitaal ultimo 2010 euro 238.366,29.   
 
Baten en lasten 

1. Uitbesteding administratie: hieronder zijn opgenomen kosten van de niet-begrote 
door Omnyacc, accountants en belastingadviseurs, afgegeven 
Samenstellingsverklaring over de KOG-jaarrekening 2010. 

2. Website: de KOG website is in 2011 grondig vernieuwd. De kosten hiervan ad 
euro 5.026 worden in twee jaar afgeschreven. Op de begroting was euro 500 
voor klein onderhoud uitgetrokken. 

3. Resultaat effecten (incl. dividend): dit resultaat is het saldo van ontvangen 
dividenden ad euro 3.373 en een afboeking ad euro 2.167 als gevolg van 
koersdalingen effecten. 

4. Contributies: het totaal ad euro 24.255 is samengesteld uit euro 23.055 
afkomstig van 513 leden en euro 1.200 uit “Vooruit ontvangen betalingen” van 
een zestal Leden voor het leven.  Deze balanspost  bevat een voorziening  
waaruit in vijf jaren de gestorte contributie ad totaal euro 6.000 zal vrij komen.  

 
Toerekening saldo Baten-Lasten   
Voorgesteld wordt het saldo negatief resultaat over 2011 ad euro 494 toe te rekenen 
aan het Kapitaal KOG. 
 
 
 
 



Begroting 2012 
Algemeen 
In tijden waarin financiële bijdragen aan cultuur vanuit publieke en private hoek onder 
druk staan is het goed de gestes te gedenken die in 1898 resp. 1946 leidden tot de 
fondsen “Franken” en “Van Eck”. Met hun legaten van fl. 10.000 resp. fl. 25.000 
creëerden Daniel Franken en Jacobus van Eck fondsen op naam, die het KOG sinds 
jaar en dag in staat stellen haar verzameling uit te breiden en ondersteunende 
activiteiten te verrichten. 
 
De fondsen Franken en Van Eck staan ultimo 2011 op de KOG balans met ca. euro 
119.000 resp. 51.000. Een totaal van ca. euro 170.000. Financieel-technisch streeft het 
Bestuur er naar de rente opbrengsten van dit bedrag, geschat op de huidige ca. 2 
percent oftewel euro 3.400, in 2012 aan te wenden ter aanvulling van de voorzieningen 
Fonds Van Eck “aankopen” en Fonds Franken “aankopen”. 
 
Saldo Baten en Lasten  
Het contributiebedrag ad euro 24.800 bestaat uit euro 23.400 voor ca 520 leden en euro 
1.400 voor leden voor het leven. Gelet op het defensieve beleggingsbeleid en het lage 
renteniveau zijn de vermogensopbrengsten  begroot op euro 10.000. Bij een Lasten 
totaal van euro 37.050 resulteert een negatief saldo Baten en Lasten ad euro 2.250. In 
2013 wordt een vergelijkbaar tekort verwacht. Het Bestuur stelt de ALV voor met ingang 
van 1 januari 2013 de contributie te verhogen met euro 5 tot euro 50 per jaar.     
 
        
 

 

  


