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en Medisch Erfsoed ÍSCME)
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Het jaar 2017 heeft gestaan in het verder ontwikkelen van de infrastructuur van het Trefpunt:

plaatsing van rolkasten, verbindingsdeuren en aanschaf van professionele audio video apparatuur

met de daaraan verbonden training voor enkele vrijwilligers. Dat is te zien aan de post 'specifieke
kosten' in de staat van baten en lasten: € 1A.457 ,44
Dat deze extra uitgaven uit eigen middelen gefinancierd konden worden is vooral te danken aan de

toegenomen inkomsten. Het aantal gebruikers steeg fors: € 36283,33, ruim € 15000 meer dan het
jaar ervoor. De bijeenkomsten brachten netto € 918,88 op. Ondanks de extra uitgaven m.b.t. de
rolkasten was het resultaat positief: € 864,10
De qebouwen

Het Trefpunt is ondergebracht in de panden Foksdiep 2, 4 en 8.
Foksdiep 2 is eigendom van het Trefpunt, aangekocht in 2015 met financiering via een aflossingsvrije

hypotheek tot 2045. Omdat er toen nog huurders inzaten kon het pand pas eind 2016 worden
betrokken, reden waarom het dit boekjaar pas voor het eerst is afgeschreven; gekozen

is

voor 2%

van de aanschafwaarde, te weten € 3950,00. Het pand wordt verhuurd aan de Stichting Historisch

Verpleegkundig Bezit. De panden 4 en

I

zijn eigendom van de Stichting Ondersteuningsfonds, die ze

verhuurt aan SCME.
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Het boekenbezit is evenals vorige jaren bij de activa opgevoerd voor € 1. Nu door de verwerving van

de rolkasten een begin is gemaakt met plaatsen, ontsluíten en catalogiseren van de collectie, komt er
zicht op de doubletten. Een begin is gemaakt rnet die te inventariseren, zodat in de loop van de
komende jaren de verkoop kan beginnen.
Een aantal prenten uit de inventaris van Foksdiep 8 dat niet past binnen de collectie van het Trefpunt

verkocht en heeft € 10400,00 opgebracht. Daarbij moet worden aangetekend dat de
prentencollectie was verworven uit een KNMG collectie, reden waarom - na overleg met de KNMG een bedrag van € 5000 is gereserveerd als mocht blijken dat de KNMG in dat opzicht rechthebbende
is

is. Dat bedrag is daarom in de passiva opgenomen.

Met subsidie van het Prins Bernard Cultuurfonds is in 2017 begonnen met het opzetten van een
systeem ter ontsluiting van de collectie. Het uitgekeerde bedrag was groter dan het bedrag betaald
aan de uitvoerders, hetgeen komt door een betalingsachterstand aan een van de medewerkers
daaraan. Dat bedrag - € 1728 - is dan ook in de balans opgenomen bij de passiva; het bedrag zal in
2018 aan de betrokken medewerker worden voldaan.
Het boekjaar afsluit met een positief resultaat, dat is toegevoegd aan het eigen vermogen, waarmee

dat € 12.576,67 wordt. De aanwezige schulden op korte en middellange termijn zijn in totaal €
79.553 en zijn grotendeels aan Paletfonds en Erasmusboekenproject. De overige schulden kunnen
voldaan worden uit de op 3L december aanwezige liquide middelen. De schuld voor de aankoop van

de inventaris van Foksdiep 8 zal in termijnen van 5 jaar worden afgelost, te beginnen in 2018. De

inventaris zal in termijnen van
TvB 29-6-2018
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jaar worden afgeschreven.

