
Jaarverslag 2017 
 
 
 
 

 
 
1. Financieel jaarverslag  
2. Bestuur en werkgroepen  
3. Activiteiten 
 
  



Jaarverslag 2017 
 
1. Financieel jaarverslag  
Dit is het financiële jaarverslag van de Stichting Culturele Activiteiten Bibliotheek Hasselt 
(SCAB).   
 
SCAB is een vrijwilligersorganisatie die tot doel heeft een zo breed mogelijk publiek kennis te 
laten maken van cultuuruitingen. Dit doen we door het organiseren van kleinschalige en 
laagdrempelige activiteiten op het gebied van cultuur. Binnen de SCAB zijn er drie 
werkgroepen die met elkaar zorgen voor activiteiten gericht op:  
- Theater en muziek (met speciale aandacht voor aankomend talent). 
- Literatuur (het organiseren van lezingen en cursussen). 
- Film (maandelijkse filmavond met veelal films van culturele waarde). 
 
De inkomsten van de Stichting zijn afkomstig van de jaarlijkse bijdragen van de SCAB-
vrienden, subsidies en sponsering. De vrijwilligers en bestuursleden ontvangen geen 
vergoeding voor hun werkzaamheden. 
 
Het jaar 2017 kenmerkte zich vooral door het vieren van het 25 jarige jubileum. Dit jubileum 
is gevierd met een week vol extra activiteiten voor iedereen. De extra kosten van het 
jubileum is voor het overgrote deel gefinancierd door de extra inkomsten uit eenmalige 
sponsering. 
 

  
 
In de afgelopen jaren is er een financiële reserve opgebouwd voor bijzondere activiteiten 
zoals een jubileum. In het jaar 2017 is het jubileum gevierd en hebben we onze 
spaarreserves voor slechts € 572,11 moeten aanspreken.  
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Toelichting op de uitgaven en inkomsten: 
- De werkgroep Muziek en theater heeft 11 activiteiten georganiseerd waar 430 bezoekers 
aanwezig zijn geweest. De uitgaven € 1.442,- is het verschil tussen € 3.905,70 kosten en € 
2.463,70 inkomsten.  
- De werkgroep Literair organiseerde Literaire avonden, lezingen en een regelmatig 
bijeenkomende leesclub. De uitgaven € 2.532,45 is het verschil tussen € 3.171,95 en € 
639,50 inkomsten.  
- De werkgroep Film heeft 19 films vertoond voor 275 bezoekers. De opbrengst is het 
verschil tussen € 188,45 kosten en € 492,80 inkomsten.  
 
De jaarrekening over 2017. 
De jaarrekening (balans) met het overzicht van de bezittingen en schulden ziet er per 31 
december 2017 als volgt uit:  
 

Balans   31/12 2017 
Piano   €          1,00  
Keukeninventaris   €          1,00  
Projectiescherm   €          1,00  
Bankrekening    €      384,89  
Spaarrekening   €   3.084,59  
    
Nog te betalen   €      104,33  
Nog te ontvangen   €      689,40  
Reserve WIKA t.b.v. 
wand   € (1.000,00) 
    
Reserve per 31/12/17  €   3.057,55  
Reserve was per 1/01/17  €   3.629,66  
    
Saldo minder reserve    €    (572,11) 
 
Toelichting op de Balans:  
- Nog te betalen: Dit zijn openstaande rekeningen van activiteiten in 2017 die nog betaald 
moeten worden.  
- Nog te ontvangen: Dit zijn bedragen die nog ontvangen moeten worden van de 
werkgroepen (inkomsten uit de entreegelden van de activiteiten in 2017). 
- Reserve WIKA wand: Dit is een ontvangen subsidiebedrag waarvan de bestemming al is 
vastgesteld maar nog niet is uitgegeven.  
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3. Activiteiten 
- De activiteiten worden vermeld op de website : www.scabhasselt.nl 
- Maandelijks wordt de nieuwsbrief verstuurd met een overzicht van de activiteiten in de 
betreffende maand. 
 
 

http://www.scabhasselt.nl/

