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Jierrekken 2015 Ried fan de Fryske Beweging   

 
Algemien 

Yn de jiersifers 2015 binne in tal saken opnommen dy’t derta laat hawwe dat de balânssite-
waasje fan 1-1-2015 op ’e nij bepaald wurde moast. Sa is der in plakje socht foar de finânsjes 
om it Frysk bûsboekje hinne en is der in skuldposysje opmakke op fanwegen it tawizen fan 
kosten oan de perioade dêr’t se betrekking op hawwe. Wichtich is ek dat it bestjoer sichtber 
meitsje wol dat der in Jisk Koopmans Fûns is, ûnstien yn 2009 / 2010; ynset fan dat part fan it 
eigen fermogen foar de doelstelling slacht werom op aparte beslútfoarming.   

 
Balâns op 31 desimber 2015 

 

It balânstotaal is gâns sakke, benammen fansels troch it grutte tekoart 2015. It fermogen is 
oantaast; it sakke mei € 36.042 nei € 671.935. It ferskil mei it eksploitaasjetekoart oer 2015 
fan € 45.590 sit yn in posityf koersrisseltaat binnen it Jisk Koopmans Fûns; dit spesifike 
risseltaat wurdt op de balâns ferwurke. Dat der in ‘bestimde reserve Frysk bûsboekje’ oanlein 
is, hat te krijen mei de status fan it bûsboekje as kommisje fan de Ried. Fieder falt op dat de 
earder al oanleine ‘frije algemiene reserve’ no yn 2015 op 0 stiet, en der dus in berop dien is 
op it Jisk Koopmans Fûns om it tekoart yn syn gehiel te dekken. 

 
Eksploitaasje 2015 
De eksploitaasje is by de lêsten yndield nei aktiviteiten, om’t ek faak ôfrekkene wurdt op it 
nivo fan aktiviteiten. It helpt it bestjoer ek by it nimmen fan besluten oer aktiviteiten. Neidiel 
is wol dat de baten net allegearre goed tawiisd wurde kinne oan aktiviteiten; dan soe der wer 
in ferdielkaai op loslitten wurde moatte, en dat jout wer oare betizing. Dêrfandinne de kar 
foar de bate-streamen sels. 

It tekoart is as bate-stream presintearre want it is yn feite de bydrage fan it eigen 
fermogen oan it yn balâns bringen fan de eksploitaasje. 
Fieder is der foar keazen de sifers fan 2014 net mei te nimmen; de siferpresintaasje liende him 
dêr net foar. No leit de klam op de analise fan de sifers foar de begrutting oer. 

31-12-2015 1-1-2015 1-1-2015 31-12-2015 1-1-2015 1-1-2015
Aktiva nij âld Passiva nij âld

Bank- en sparrekkens 74.634 120.928 30.893 Fermogen
Depositorekkens 250.000 300.000 300.000 Jisk Koopmans Fûns 657.897 670.374 670.374
Effekten 355.027 281.675 358.294 Frije algemiene reserve 0 12.952 18.762
Oerrinnende aktiva 5.921 11.244 11.175 Bestimde reserve Frysk bûsboekje 14.038 13.425 0

Bestimde reserve reklamepriis 0 11.226 11.226
eigen fermogen fan de Ried 671.935 707.977 700.362

Skulden 13.647 5.870 0

685.582 713.847 700.362 Totaal fan de passiva 685.582 713.847 700.362
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It totaal fan de eksploitaasje ferrifelt jin om’t it tekoart meitelt; sûnder dat tekoart is dúdlik 
dat de baten folle leger wiene dan begrutte wie.  

Sa is der net in ‘bydrage fan tredden’ ta stân brocht / kommen dy’t feitlik bedoeld wie 
foar it projekt ‘Fan Ûnderen Op’ (FÛO); it wie de bedoeling fan de Ried om der sels € 63.000 - 
€ 54.900 = € 8.100 (it grutste diel fan it begrutte tekoart fan € 9.200) yn te stekken. By de 
realisaasje 2015 moatte we konstatearje dat der gjin ‘bydrage fan tredden’ wie foar FÛO, en 
dat dus de kosten fan it projekt fan € 16.328 foar rekken fan de Ried wiene. Dêrmei is al in 
wichtich part fan it tekoart fan € 45.590 ferklearre. 

Yn 2015 is de ‘reklamepriis’ útrikt; de kosten fan dit projekt wiene yn 2015 € 20.626. 
In part fan it provinsjaal subsydzje fan € 18.947 is bedoeld foar dizze priis: € 7.500; de 
‘bestimde reserve reklamepriis’ op de balâns koe dêr mei ophege wurde nei € 11.226 + € 7.500 
= € 18.726. Fergeleken mei de kosten 2015 fan € 20.626 moast der dus noch € 1.800 bylein 
wurde troch de Ried; dy hie de eigen bydrage rûsd op € 2.000. Om’t de priis bot drukt op 2015, 
is it oanpart fan de reklamepriis yn it tekoart fan € 45.590 fêst te stellen op € 13.126 (€ 20.626 
- € 7.500), mar dat fertekenet dus om’t der al foar de priis fia de bestimde reserve sparre wie. 

Wat fierder opfalt is dat de kosten foar ‘digitale aktiviteiten’ (it Nijs, ynternet, soasjale 
media ensfh.) gâns út de begrutting rinne; it bestjoer fan de Ried sjocht nei de ûnderlizzende 
oarsaken. It grutte oanpart yn de omsleine algemiene kosten is dêr ien fan. 

It Frysk bûsboekje is yn 2015 tafoege oan de eksploitaasje; it boekje bedript himsels, 
en beskikt oer in ‘eigen’ bestimde reserve; sa beynfloedet dit projekt de oare aktiviteiten fan 
de Ried net. 

It tekoart oer 2015 stiet op € 45.590. Lûke we dêr de tekoarten fan FÛO en de reklame-
priis fan resp. € 16.328 en € 13.126 ôf, dan bliuwt der noch in tekoart oer fan € 16.136, wylst 
it begrutte tekoart dat op deselde wize korrizjearre wurde kin útkomt op likernôch nul. De 
konklúzje moat wêze dat serieus sjoen wurde moat nei it yn balâns bringen fan baten en 
lêsten.   

Lêsten 2015 2015 Baten 2015 2015
realisaasje begrutting realisaasje begrutting

kommisjes 454 500 stipe 5.921 6.053
ynternasjonale kontakten 3.882 5.000 subsydzje provinsje 18.947 18.947
Fedde Schurerlêzing 1.204 1.500 rinte en dividind 14.428 20.000
Swingel 8.999 7.000 ferskaat 3.430 0
digitale aktiviteiten 37.436 22.100
   sub-totaal 1 'oppenearje' 51.975 36.100

0
reklamepriis 2 = 'op 'en paad' 20.626 10.000
fan ûnderen op 3 = 'taalbelied' 16.328 63.000 bydragen fan tredden 0 54.900

Frysk bûsboekje 17.109 17.109 Frysk bûsboekje 17.722 17.109
tekoart 45.590 9.200

106.038 126.209 106.038 126.209


