
Toelichting op het financieel verslag 2018 en de begroting 2019 
 
Balans per 31-12-2018 
 
De post voorraad betreft het laatste restant van onze uitgave canon van Hilversum, deze zal in 2019 
waarschijnlijk worden uitverkocht. De voorraad drukwerk en de in 2018 betaalde kosten van onze 
nieuwe folders zijn laste van het jaar 2018 geboekt en verwerkt onder de post drukwerk . 
 
Onder de post rente en debiteuren is ook het saldo ontvangsten en betalingen monumentenschildjes 
opgenomen, de bijdragen blijven binnendruppelen en worden verrekend met de betaalde kosten.  
 
Onze liquide middelen zijn als gevolg van het tekort gedaald, er waren geen te betalen bedragen..  
 
De algemene reserve is gedaald met het tekort 2018, de reservering activiteiten en jubileum is 
toegenomen met de ten laste van de resultaten geboekte reservering van € 1000.  
Aan de post leesbaar Hilversum is zoals gebruikelijk de opbrengst van de excursies toegevoegd.  
 

De vooruitbetaalde contributies betreffen de in december ontvangen bedragen voor het jaar 2019.  
Het bedrag  is lager omdat het betaalverzoek met ons blad Eigen Perk  later in december is gepost. 

 
 
Resultatenrekening 2018  
 
Helaas is het tekort gestegen ten opzichte van de begroting, voornamelijk als gevolg van de hogere 
promotiekosten waaronder de kosten voor advertenties, de kosten voor de nieuwsbrief.  
Daarnaast is een nieuwe algemene folder en een folder voor ons lustrumboek 2020 dit jaar betaald.   
 
De overige posten zijn nagenoeg gelijk aan de begroting, wel is er in de loop van 2019 bespaard op 
drukkosten eigen perk, door de extra pagina’s van het 4e nummer is de besparing per saldo gering.  

 
 
 
Begroting 2019 
 
Voor 2019  wordt  het tekort begroot op € 3.000 bij een voorzichtige raming van ontvangsten en 
uitgaven.  Op de drukkosten Eigen Perk kan door een kleine wijziging van het formaat naar 
verwachting een behoorlijke besparing worden bereikt.  Echter er blijft een tekort,  we zullen daarom 
voor het jaar 2020 een verhoging voorstellen van de jaarlijkse minimale bijdrage.  
 
Ter illustratie; ongeveer 27 % van onze leden betaalt de minimale bijdrage van € 18.  Daarnaast 
betaalt  26% van onze leden nu al  €  20,   30% van onze leden betaalt € 25.  Gelukkig wordt ook 
meer betaald, 17%  van onze leden betaalt tussen 30 en 250 euro.     
 
Om uit de jaarlijkse tekorten te komen willen we aan de vergadering deze keer toch een voorstel 
doen tot verhoging van de minimale bijdrage. Een verhoging naar € 20 euro levert  ca € 600  op. 
We zullen volgend jaar een dringend beroep doen om meer te betalen dan dat minimum bedrag..  
   
Hoewel aan de ANBI status voor het bestuur wat extra werk zit willen we proberen een ANBI status 
te verwerven waardoor bijdragen en eventuele schenkingen aftrekbaar / niet belast zullen zijn.    
We hopen dat de vergadering akkoord zal gaan met een voorstel tot verhoging van de bijdrage  
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