
Toelichting op het financieel verslag 2020 en de begroting 2021 van de Hilversumse Historische Kring 

Albertus Perk 

 

Het totaal van de bankrekeningen per 31/12/2020 is als volgt te specificeren:   

Rabobank rekening-courant          €   1.999,59 

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

Rekening-courant ING waarop de bijdragen binnenkomen    €   9.492,00 

Spaarrekening Rabobank € 15.000  en  saldo bij ASN Bank €  66.000 samen         € 81.000.39 

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

Totaal stond er op 31 december 2020 op  onze  bankrekeningen                            € 92.491.98  

                       

Aan de algemene reserve is het positieve saldo van 2020  = €  5.203.89 toegevoegd. 

 

Publicatiefonds;   er is  voor 2021 wederom  €  1.000 begroot ter dekking van een eventueel negatief 

saldo van de uitgave van het boek.  

 

Activiteiten en jubileum;  de jubileumviering is niet doorgegaan, we hebben €  1.000 ten laste van 

2020 geboekt en willen in 2021  een bedrag van €   6.000  beschikbaar hebben  voor de viering.   

Fonds Erfgoedhuis; van de gemeente ontvingen we een bedrag van €  5.000, hiervan is in 2020 € 251  

uitgegeven, de overige gelden  €  4.749 zijn beschikbaar voor de ontwikkeling van het erfgoedhuis. 

De vooruit ontvangen contributies betreffen de ontvangen bijdragen voor 2021 in december 2020 

De verschuldigde kosten betreffen de portokosten van het vierde nummer van het Hilversums 

Historisch tijdschrift  betaald in januari 2021. 

 

Toelichting op de resultaten 2020  (en de begroting 2021)  

2020  is afgesloten met een positief saldo doordat veel geplande activiteiten (en dus uitgaven) niet 

zijn doorgegaan,  we zijn in de begroting 2021 toch maar uitgegaan van de normale activiteiten.  

 

De contributieontvangsten zijn gestegen en hoger dan begroot,  met dank aan onze leden die veelal 

meer dan de minimale bijdrage betaalden wellicht als gevolg van de anbi status ? . 

 

Onder de post saldo verkopen is de opbrengst van  de boekverkoop tijdens de ledenavonden aan de 

boekentafel en de verkoop van losse nummer van het Hilversums Historisch tijdschrift verantwoord.  

We hebben inmiddels een aardige voorraad uit diverse schenkingen, we hopen die in 2021 aan te 

kunnen bieden. 

 

Onze uitgaven betreffen voor een groot deel  de druk- en verzendkosten van ons tijdschrift ,  de 

begroting is iets  overschreden door hogere porto / verzendkosten ,  we gaan uit van een kosten 

stijging in 2021.  We willen in ieder geval 4 keer blijven verschijnen inclusief  een dikker 

themanummer in december.   

 

In het jaar 2020 is ons jubileum niet gevierd,  ook het jubileumboek is niet verschenen. We hopen dat 

we alsnog in 2021 de gelegenheid krijgen om bij elkaar te komen om ons jubileum te vieren.  

  

 Hilversum,  februari  2021  

Udo Heinsman penningmeester  


