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Financieel jaarverslag 2021       
 

Ook in het jaar 2021 werd het werk van de Stichting bemoeilijkt door de maatschappelijke 
stilstand als gevolg van de Corona-pandemie, zodat de jaarlijkse Witsenlezing opnieuw geen 
doorgang kon vinden. 
 
De kosten zijn de lopende kosten voor het aanhouden van een bankrekening en voor het 
onderhoud van de website, alsmede incidenteel een bedrag van één cent voor de updating 
van de registratie bij de Kamer van Koophandel. 
De Stichting heeft zijn donateurs de gelegenheid gegeven pas weer te doneren als de 
Stichting de Witsenlezing weer kan organiseren. Veel donateurs hebben van deze 
mogelijkheid gebruik gemaakt. Ook is er dit jaar geen beroep gedan op culturele fondsen. 
Op de tegoeden van de Stichting werd geen interest uitgekeerd.  
 
De bestuursleden van de Stichting ontvangen geen honorering. 
 
   

 
Post     
€ 

Subtotaal 
€ 

 Balans   
€ 

Liquide middelen per 1 januari 2021   2384,35 

Inkomsten    

  Donaties 75,00   

TOTAAL INKOMSTEN  75,00  

Uitgaven    

   Bankkosten 120,66   

   Onderhoud website 290,40   
   Overige kosten 0,01   

TOTAAL UITGAVEN  -411,07   

Nadelig slot  -336,07  -336,07 
Liquide middelen per 31 december 2021    2048,28 

 
De middelen worden aangehouden op  een zakelijke rekening bij de ING.  
 
De door de penningmeester gevoerde financiële administratie is op 23 maart 2022 door het 
bestuurslid L. Jansen gecontroleerd en correct bevonden. 
 
Dit jaarverslag werd goedgekeurd door het bestuur van de Stichting Willem Witsen in zijn 
vergadering van 23 maart 2022. 
 

http://www.willemwitsen.nl/index.html
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