
Toelichting bij de Staat van Baten en Lasten per 31-12-2017 en de Begroting 2018.

Dit is het eerste financiële verslag waarin zowel de cijfers van het Cuneragilde en de Beiaard

gezamenlijk zijn opgenomen. Beide Balansen en Staten van Baten en Lasten zijn in elkaar

geschoven. Hierdoor en door het opheffen van Stichting Beiaard Cuneratoren ziet dit

financiële overzicht er duidelijk anders uit dan het overzicht van 2016.

Enkele opmerkingen bij de Staat van Baten en Lasten.

1. De opbrengst van de rondleidingen voor scholen op het Ereveld is beduidend hoger

dan begroot. Dit is het gevolg van het betalen van de facturen van kwartaal 2, 3 en 4

2016 door de gemeente in 2017.

2. Er is nu een post donateurs Beiaard.

3. Door het opheffen van Stichting Beiaard Cuneratoren zijn hun liquide middelen naar

het Cuneragilde overgemaakt.

4. De gemeente heeft eenmalig voor 2017 / 2018 een subsidie overgemaakt voor het

bespelen van de beiaard.

5. De gelden die betrekking hebben op het bespelen van de beiaard (liquide middelen,

gemeentelijke subsidies, donateurs) worden geboekt als reservering Beiaard op de

balans.

6. Met ingang van december 2017 wordt door het Cuneragilde het bespelen van de

beiaard betaald.

Goede Doelen.

1. Voor de hoofdingang van het MFC Het Bestegoed in Elst staat sinds een paar jaar een

gedenkzuil voor de gevallenen in de Tweede Wereldoorlog. Het gaat om gesneuvelde

geallieerde militairen (bemanningen van neergeschoten bommenwerpers),

omgekomen burgers door oorlogshandelingen in Elst/Remmerden, gesneuvelde

militairen afkomstig uit Elst/Remmerden. Er staan echter geen namen op. Het

Cuneragilde financiert het maken van een drietal plaquettes met namen voor deze

zuil. De namen worden, na diepgravend onderzoek, geleverd door de werkgroep Elst

& Remmerden van de HVOR.

2. Door de bouw van een nieuw museum en het samengaan van de medewerkers van

het museum en het VVV is er een nieuwe situatie ontstaan. Er is ook een nieuw

museumbestuur. De Stichting “Vrienden van het Rondeel” ontving jaarlijks van het

Cuneragilde een aanzienlijk bedrag om bijvoorbeeld nieuwe stukken voor het

museum aan te kunnen schaffen. Door de ongewisse situatie heeft de Stichting

“Vrienden van het Rondeel” met het door ons geschonken bedrag van 2016 niets

gedaan en verwacht ook dit jaar geen aankopen te zullen doen. Er komt immers een

nieuw ingericht Stadsmuseum. Daarom is er voor dit jaar voor de Vrienden van het

Rondeel geen geld gereserveerd.



3. De goede doelen Toren en Beiaard zijn nu geïntegreerd in de reservering Beiaard op

de balans.

Ton Dijkstra, penningmeester


