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Jierrekken 2016 Ried fan de Fryske Beweging   

 

Algemien 

De jiersifers 2016 wurde hjirûnder in kompakte ferzy presintearre, mei ûnder de tabellen in 

koarte taljochting.   

 

It balânstotaal is justjes omheech gien, yn haadsaak fanwegen de ferheging yn de post 

‘effekten’. Dat wurdt wer feroarsake troch koersstigings. Dy wurde úteinlik wer ferrekkene 

mei it fermogen, en yn dit gefal mei it Jisk Koopmans Fûns, nammers ek it fûns dat soarget 

foar dekking fan it tekoart op de eksploitaasje oer 2016, dat útkaam op -/- € 7.554. Netto wie 

it Jisk Koopmans Fûns op 31-12-2016  € 10.668 heger. 

 

Eksploitaasje 2016 

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; der soe yn dat 

gefal wer in ferdielkaai op loslitten wurde moatte, en dat jout wer oare betizing. Dêrfandinne 

de kar om de bate-streamen sels op te nimmen. 

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. 

 

Balâns op 31 desimber 2016
(bedraggen x €)

31-12-2016 1-1-2016 31-12-2016 1-1-2016

Aktiva Passiva

Bank- en sparrekkens 58.457 74.634 Fermogen

Depositorekkens 250.000 250.000 Jisk Koopmans Fûns 668.949 658.261

Effekten 373.884 355.027 Frije algemiene reserve 0 0

Oerrinnende aktiva 5.794 6.286 Bestimde reserve Frysk bûsboekje 13.804 14.038

Bestimde reserve reklamepriis 2.964 0

eigen fermogen fan de Ried 685.716 672.299

Skulden 2.419 13.647

Totaal fan de aktiva 688.136 685.946 Totaal fan de passiva 688.136 685.946
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It totaal fan de baten yn de eksploitaasje ferrifelt jin om’t it tekoart dêryn meitelt; sûnder dat 

tekoart is dúdlik dat de baten heger wiene as begrutte. De baten yn de begrutting 2016 steane 

op € 65.157 -/- € 4.973 = € 60.184. De realisaasje 2016 jout in totaal fan de baten oan fan 

€ 68.603 -/- € 7.554 = € 61.049. Dus € 865 heger.  

Sa is der minder stipe foar ‘it Nijs’ binnenkaam as begrutte, om de grutste ôfwiking te neamen. 

Mar de oest sit yn de ferheging fan de kosten; dy binne mei it bedrach fan € 68.603 foar de 

begrutting oer € 3.446 heger. 

Yn 2015 is de ‘reklamepriis’ útrikt; de kosten fan dit projekt wiene yn 2015 € 20.626. Yn 2016 

begjint de finânsjele opbou fan de folgjende priis, no yn 2017. Op de balâns is de bestimde 

reserve te finen yn de fermogensopstelling. Ein 2016 bedraacht dy € 2.964. 

Wat fierder opfalt is dat de kosten foar ‘digitale aktiviteiten’ (it Nijs, ynternet, soasjale media 

ensfh.) 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 tekoart oer 2016 stiet op € 7.554. Ferrekkenje we it bedrach dat nedich is foar it Frysk 

bûsboekje, dan bliuwt der oer om te dekken fia it eigen fermogen – it Jisk Koopmans Fûns in 

bedrach fan € 7.320.  

 

 

 

 

 

Eksploitaasje 2016

(bedraggen x €)

Lêsten 2016 2016 2015 Baten 2016 2016 2015

(bedraggen x €) realisaasje begrutting realisaasje realisaasje begrutting realisaasje

kommisjes 1.093 1.038 454 rinte + dividind 12.772 11.000 14.429

ynternasjonale kontakten 5.008 5.092 3.882

Fedde Schurerlêzing 2.727 3.091 1.204

Swingel 10.547 9.471 8.999 stipe 5.981 5.500 5.921

digitale aktiviteiten 21.197 18.183 37.436 jeften 1.626 500 1.729

   sub-totaal 1 'oppenearje' 40.572 36.875 51.975 subsydzje Prov. Fryslân 19.184 19.184 18.947

stipe 'it Nijs' 2.848 4.500 0

reklamepriis 2 = 'op 'en paad' 5.069 5.000 20.626 ferskaat 1.353 1.500 1.701

fan ûnderen op 3 = 'taalbelied' 5.442 5.282 16.328

Frysk bûsboekje 17.520 18.000 17.109 Frysk bûsboekje 17.286 18.000 17.722

tekoart 7.554 4.973 45.590

Totaal fan de lêsten 68.603 65.157 106.038 Totaal fan de baten 68.603 65.157 106.038


