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Toelichting realisatie 2019
De jaarrekening van ICOM BELGIUM FLANDERS kent een positief resultaat van
€ 11 089,49 op de reguliere bedrijfsvoering. Dit overschot is enerzijds een gevolg van
de doorgevoerde verhoging van de tarieven voor individueel lidmaatschap en
anderzijds van besparingen aan de kostenzijde.

Uitgaven
Uitgaven

Uitvoering 2018

Begroting 2019

Uitvoering 2019

Begroting 2020

Administratie

€ 1 394,72

€ 1500,00

€ 2 826,62

€ 3 000,00

Interne werking

€ 8 279,23

€ 8 750,00

€ 4 823,54

€ 5 000,00

Internationale werking

€ 2 125,21

€ 2 500,00

€ 1 379,03

€ 1 000,00

Representatie

€ 2 762,95

€ 3 000,00

€ 1 853,09

€ 1 000,00

€ 43 101,44

€ 35 000,00

€ 31 324,25

€ 35 000,00

€ 1 000,00

€ 500,00

€ 4 000,00

€ 1 551,00

€ 1 560,00

€ 250,00

€ 250,00

€ 934,92

€ 934,92

€ 934,92

€ 934,92

€ 226,33

€ 226,33

Personeel
Werking museumprofessionals

-

Werking vertegenwoordiging
Afschrijving website
Afschrijving laptop

-

-

Tax shelterstudie UA

€ 3 000,00

€ 3 202,05

Project Virtual Tours

€ 2 000,00

Aankoop Printer

€ 500,00

Totalen

€ 60 149,47

€ 57 244,92

€ 47 319,83

€ 49 911,25

Inkomsten
Inkomsten

Uitvoering 2018

Begroting 2019

Uitvoering 2019

Begroting 2020

€ 50 742,24

€ 51 750,00

€ 57 667,00

€ 58 000,00

€ 1 000,00

€ 733,00

€ 1 000,00

Lidgelden
Werking museumprofessionals

-

Subsidie

€ 1 151,40

-

-

-

Diverse

€ 4 650,17

-

€ 6,32

-

-

€ 3,00

€ 5,00

€ 52 750,00

€ 58 409,32

€ 59 005,00

€ 4 494,92

€ 11 089,49

€ 9 093,75

Rente

-

Totalen

RESULTAAT

€ 56 543,81

-

€ 3 605,66
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Toelichting uitgaven
Administratie
Deze rubriek is gestegen door de verdubbeling van de kosten voor post en verzending
als gevolg van:
•

Stijging kostprijs postzegels

•

Gebruik van priorzegels voor een deel van de verzendingen

•

Gebruik van aangetekende zendingen voor grote zendingen of zendingen met
vele nieuwe kaarten (om het verloren gaan van de zendingen te beperken)

•

Doorsturen van post die nog op oud secretariaatsadres (William) was
toegekomen tijdens eerste helft van 2019.

Interne werking & Personeel
De beslissing om niet meer met personeel in vaste loondienst te werken, bleek de juiste
voor ICOM Belgium Flanders. De personeelskost en de kosten voor de interne werking
konden daardoor omlaag.

Representatie
Hieronder zitten de kosten voor catering bij vergaderingen inbegrepen. Een efficiëntere
vergadercultuur zorgde voor een daling van de kosten.

Werking vertegenwoordiging
De bijdrage aan OCE ter waarde van € 1 301 viel in 2019 weg. Datzelfde jaar werd
enkel een bijdrage aan NEMO betaald.

Werking museumprofessionals
In 2019 ontving het MAS, de winnaar van de Museum Product Award editie 2018 een
reisbeurs van € 500,00. Dankzij deze beurs kon directeur Marieke van Bommel aan de
jaarlijkse conferentie van de Britse Association of Cultural Enterprises in Brighton
deelnemen.

Tax shelter studie UA
Een studie rond een tax shelter voor musea werd samen met de Universiteit Antwerpen
opgezet. Kostprijs: € 9.202,05. ICOM ontving van partners Brusselse Museumraad en
ICOM Belgique Wallonie-Bruxelles telkens het bedrag van € 3 000,00 als bijdrage voor
deze studie.
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Toelichting inkomsten
Lidgelden

Als ledenvereniging zijn de lidgelden de belangrijkste bron van inkomsten. Door de
stijging van het aantal leden in 2019 stegen ook deze inkomsten.

Werking museumprofessionals
Voor de studiedag en het werkbezoek aan ‘De wereld van Bruegel’ in Bokrijk was de
inschrijving betalend, maar met korting voor de leden.

Toelichting Begroting 2020
Dankzij de tariefaanpassing uit 2019 is de financiële positie van onze vereniging
helemaal gezond en klaar voor de toekomst.
COVID-19 heeft zeer ook zijn impact op de werking van de vereniging. Fysieke
deelname aan internationale congressen zijn geannuleerd of werden vervangen door
een digitale aanwezigheid vanop afstand. Geplande studiedagen en werkbezoeken
staan voorlopig on hold. Nu de meeste musea hun digitale aanwezigheid aan het
versterken zijn, wil ICOM Belgium Flanders haar leden hierin ondersteunen. Voor onze
instellingsleden werd daarom het Project Virtual Tours onder de naam ‘Door de muren
heen’ gelanceerd. Via de formule van een groepsaankoop werd een laagdrempelige en
betaalbare oplossing voor het ontwikkelen van virtuele museumtours opgezet.
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