
Toelichting op het financieel verslag 2019 en de begroting 2020  

van de Hilversumse Historische Kring Albertus Perk 

 

Het totaal van de bankrekeningen is als volgt te specificeren:   

Rabobank rekening-courant          €   2.896 

Over deze rekening lopen alle  ontvangsten (exclusief de bijdragen) en uitgaven   

Rekening-courant ING waarop de bijdragen binnenkomen    €   8.041 

Spaarrekening Rabobank € 5.000  en het saldo bij ASN Bank €  65.517 samen      €70.517 

                                                                                                                                              ------------  

Totaal stond er op 31 december op  onze  bankrekeningen                                      € 81.454  

                       

Onze algemene reserve is afgenomen met het tekort 2019   = €  787.59 

We hadden een onttrekking begroot van €  1000 voor het boek WOII. Deze bijdrage zal in 2020 

worden betaald. Aan de reserve ‘jubileum’ is  € 1.000  toegevoegd ten laste van 2019.  

De vooruit ontvangen contributies betreffen de ontvangen bijdragen voor 2020 in december 2019  

De verschuldigde kosten betreffen de portokosten van het vierde nummer van Eigen Perk, betaald in 

januari 2020 en een nota wegens zaalhuur die in 2020 is betaald over 2019. 

 

Toelichting op de resultaten 2019  (en de begroting 2020)  

De contributieontvangsten waren in 2019 net iets hoger dan begroot, maar helaas lager dan in 2018. 

De minimale bijdrage is verhoogd  naar € 20. We hopen daardoor een hoger bedrag te ontvangen in  

2020 . Gebleken is dat ongeveer de helft van de leden meer betaalt dan de minimale bijdrage. De 

gemiddelde bijdrage was evenals voorgaande jaren € 22.  Tot en met februari 2020 was dat € 24!  

 

De opbrengst van de verkopen komen mede voort uit de verkoop van boeken na schenkingen van 

leden die als nieuwe aanbiedingen op de boekentafel konden worden verkocht.  Daarnaast zijn in 

2019  de laatste canons uit de voorraad verkocht, ook de verkoop van losse nummers van Eigen Perk 

via Voorhoeve en Primera Kerkelanden zorgde voor omzet. 

 

Onder de lasten staan als eerste de druk- en verzendkosten. We hadden op een besparing gerekend, 

maar helaas vielen de drukkosten van het laatste nummer hoger uit. Voor 2020 hebben we daar in 

de begroting rekening mee gehouden, zodat toch een laatste (dikker) themanummer mogelijk zal 

zijn. 

Alle andere kosten zijn lager uitgekomen dan begroot waardoor per saldo in 2019  slechts een tekort 

is ontstaan van € 787.59 (begroot was een tekort van € 3.000) 

In de post onvoorzien zijn de (notaris)kosten voor de statutenwijziging opgenomen.  We hopen dat 

de ANBI-status binnenkort zal worden verleend waarna we deze kosten hopen terug te kunnen 

verdienen met extra (fiscaal aftrekbare) bijdragen. 

Het jaar 2020 is een jubileumjaar. De afgelopen jaren is steeds € 1000 gereserveerd waardoor er  

voor het komende lustrum € 5000 beschikbaar is.  We zijn bezig de film Hilversum bezet en bevrijd  te 

monteren die rond de herdenking van 75 jaar bevrijding klaar zal zijn; de eventuele kosten daarvoor 

zullen uit het fonds ‘leesbaar’ worden onttrokken. 

In het jaar 2020 proberen we de ontvangsten en uitgaven in evenwicht te houden.   

Hilversum, maart  2020  


