Financieel jaaroverzicht 2021
Opgesteld: januari 2022 door Pascalle Hamers

Hieronder een uitsplitsing van alle financiële transacties in 2021 per item:
Af

Bij

Begin saldo
4371
106
193
1212
-

Huur
Contributie en giften
Subsidie en giften
Lezing
Secretariaat
Webpage

800
1863
11
-

Archeologie
Bibliotheek
Dialect
Periodiek
Expositie
Wegkruisen
Audio visueel
Monumenten en techniek
Gidsen
Bidprentjes

51.437
4905
3058
97
8
-

Secties
173
50
-

Projecten
1702
7738

Excursies
Kerst- en zomermarkt
Open monumenten dag
Dorpsportretten
De Hof
Dyddenboek
Gillishoff
Echo uit huize Loreto
Tagebuch von haus Loreto
Van Kruis naar Kruis
Houd moed!
Hoop en Wanhoop
ZumBo (E)boek
ZumBo kunde
75 jaar Vrede en vrijheid

Eind saldo

10
45
68
155
5
264
927
3081
83
3750
686

50.804
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Het eind saldo 2021 is als totaal terug te vinden van de volgende opsplitsing:
Contant in kas
Rabo betaalrekening
Rabo spaarrekening

132,50
6393,53
44277,90

Eind saldo 2019

50803,93

Het jaar 2021
Het jaar 2021 was een bijzonder jaar. De wereld stond stil vanwege diverse keren dat de
nationale overheid een lock-down afkondigde. Er mochten geen mensen samen komen,
waardoor lezingen niet mogelijk waren. Samen een excursie doen kon niet omdat alles
verplicht gesloten was. Het was verplicht onthaasten.
Daarnaast was het voor het penningmeesterschap een bijzonder jaar. Tot 1 april 2021 was
Armin Hamers penningmeester (sinds 2005). Armin heeft 2020 daarmee afgerond en een start
gemaakt voor 2021 (kascontrole en verantwoording voor 2020 voltooid, contributie geïnd
voor 2021, lopende afspraken met boeken wederverkopers afgehandeld). Vanaf 1 april is
Theo Hoogers ad intrim penningmeester geweest, totdat de ledenvergadering op 1 november
2021 Ilona Grammersdorf benoemde tot penningmeester. Omdat Theo onvoldoende digitaal
handig was en Ilona graag met een nieuw jaar wil starten heeft Pascalle Hamers hier
ondersteund en de administratie bijgehouden. Toegang tot de bankrekeningen hadden echter
steeds alleen de penningmeesters.

Eindresultaat 2021 versus begroting
Het eindresultaat van 2021 is € 633,65 negatief, terwijl de begroting € 2069 positief
voorspelde. Hieronder een opsomming van de meest relevante afwijkingen:
- Vanwege het huren van ons nieuwe onderkomen (pastoor Neujeanstraat 9, Bocholtz)
vanaf januari 2021, is de huur € 3327 hoger dan voorzien in de begroting.
- De inrichting van de nieuwe bibliotheek en archief hebben € 662 meer gekost dan
begroot.
- De groep ’75 jaar vrede en democratie’ heeft een provinciale subsidie toegekend
gekregen € 25.065 in 2019 terwijl voor dit meer jaren project in 2021 € 7053 aan
kosten zijn gemaakt welke niet waren opgenomen in de begroting.
- De uitgave van het boek over De Bongard is niet gebeurd zoals voorzien in 2021.
Hierdoor zijn € 2.500 minder kosten gemaakt dan begroot.
- Subsidie en Giften zijn € 1.518 hoger uitgevallen dan voorzien. Met name € 1.190
vanwege de boekhouding van het project ’75 jaar vrede en democratie’ en € 450
“extra corona subsidie” van gemeente Simpelveld hebben hieraan bijgedragen.
- Vanwege de corona maatregelen hebben de meeste lezingen niet plaatsgevonden.
Hierdoor zijn € 655 minder kosten gemaakt dan voorzien.
- Vanwege dezelfde reden is ook de cursus ZumBo kunde niet gegeven, terwijl hiervan
wel betalingen door gemeente Simpelveld voor zijn geweest. Dit resulteerd in een
positief resultaat van € 3.750 voor 2021, maar houd in dat de uitvoering van deze
cursus (en de bijbehorende kosten) doorschuift naar komende jaar of jaren.
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Het periodiek is dit jaar slechts 1 keer uitgegeven vanwege gebrek aan kopij. Wel is
het boekje over “de kinderen Burkert” gedrukt en aan de leden gegeven als periodiek.
AL met al is het periodiek daardoor € 1.113 duurder uitgevallen dan begroot.
De vraag naar het boek Houd moed! Bleek dit jaar groter dan voorzien. Dit heeft € 627
meer opgebracht dan voorzien.

Decharge
De financiële administratie is op 18 februari 2022 door de kascontrole commissie
gecontroleerd en goed bevonden. De kascontrole commissie bestaat dit jaar uit de leden
Erna Hacking en Wim Vroomen.
Handtekening voor gecontroleerd en goed bevonden financiële administratie over 2021

Erna Hacking

Wim Vroomen
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Toelichting per item in de financiële uitsplitsing:
Huur
Het betreft hier de huur van de kelderruimtes in “Op de Boor” gedurende het eerste kwartaal
van 2021, en vanaf april de huur van pastoor Neujeanstraat 9 in Bocholtz (€450 per maand)
Contributie en giften
Het betreft hier de betaalde contributie door de leden. De door vele leden gestorte vrijwillige
bijdrage in de verzendkosten zit hier ook in.
Als kosten zijn opgevoerd contributie betaald door de vereniging aan anderen (zoals LGOG)
en door de bank terug geboekte incasso’s.
Subsidie en giften
Hier gaat het om de jaarlijkse Gemeentelijke subsidie van € 1123. In 2021 hebben we verder
gekregen:
 Donatie van Rabobank ClubSupport (€ 274)
 Corona subsidie door de gemeente (€ 450)
 Het voeren van de boekhouding voor het project “75 jaar vrede en vrijheid” (€ 1.190)
Dit zijn geen advertenties voor het periodiek of vrijwillige bijdrage in de verzendkosten die
leden bij de contributie doen.
Lezingen
Betalende bezoekers hebben hier de inkomsten gegenereerd. Kosten zijn gemaakt voor
vergoedingen aan sprekers, huur van apparatuur etc. Eventuele vergoedingen van sprekers in
de vorm van door ons zelf uitgegeven boeken zijn nergens als kosten opgevoerd.
Secretariaat
Onder dit item zijn alle kosten samengevat die gemaakt zijn voor: secretariaat, bestuur,
kopieën, bankkosten, verzendkosten, kamer van koophandel, attenties, plaatsen van
advertenties, etc. Als opbrengst is hier de verkregen rente van de spaarrekening opgevoerd.
Webpage
Dit zijn de gemaakte kosten voor het huren van serverruimte bij de provider en onze
domeinnaam.
Bibliotheek en archief
Hier zijn kosten gemaakt voor aanschaf van nieuwe boeken en andere benodigdheden. Er zijn
inkomsten gemaakt met de verkoop van andere boeken. Dit jaar zijn voornamelijk kosten
gemaakt voor de herinrichting van de bibliotheek en archief. Aankoop en verkoop van het
boek “De dame van Simpelveld” van Jef Leenen is hier ook onder genomen.
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Periodiek
Sectie periodiek heeft kosten gemaakt voor het drukken van één regulier periodiek en het
drukken van het boek “de kinderen Burkert”. De baten zijn dit jaar niet verkregen door de
advertenties in het periodiek. Vanwege de verplichte sluiting van bedrijven zijn deze in 2021
niet gevraagd te adverteren in het periodiek.
Verzendkosten zijn hier niet bij inbegrepen. Deze zijn onder secretariaat opgevoerd omdat ze
niet te splitsen zijn van andere verzendkosten.
Exposities
Er zijn kosten gemaakt voor het inrichten van de etalage van pastoor Neujeanstraat 9.
Dorpsportretten
De opbrengsten hiervan zijn verkregen door verkoop van boeken.
Hoeve De Hof
De opbrengsten hiervan zijn verkregen door verkoop van boeken.
Dyddenboek
De opbrengsten hiervan zijn verkregen door verkoop van boeken.
Gillishof
De opbrengsten hiervan zijn verkregen door verkoop van boeken.
Echo uit huize Loreto
De opbrengsten hiervan zijn verkregen door verkoop van boeken.
Tagebuch von haus Loreto
De opbrengsten hiervan zijn verkregen door verkoop van boeken.
Van Kruis naar kruis
De opbrengsten hiervan zijn verkregen door verkoop van boeken.
Houd moed!
Er zijn kosten gemaakt voor een tweede druk die ook grotendeels verkocht is 2020.
Hoop en wanhoop
Door het comité 75 jaar vrede democratie is in 2020 het boek ‘Hoop en wanhoop, aan beide
zijden van de grens’ uitgegeven. Voor de vereniging hebben we - tegelijk met het drukken
door het comité - voor de vereniging ook exemplaren bestelt. Deze zijn zowel in 2020 en
2021 verkocht.
ZumBo dictionaire
De opbrengsten hiervan zijn verkregen door verkoop van boeken.
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ZumBo-kunde
In 2021 zijn geen kosten zijn gemaakt voor het drukken van de cursusboeken. Ook zijn geen
kosten gemaakt voor de lesavonden. Er is wel een gemeentelijke bijdrage geweest vanwege
de voortgang met het schrijven van de cursus.
75 jaar vrede en democratie
Deze groep is in 2018 opgestart met het maken van plannen en aanvragen van een provinciale
subsidie. Deze subsidie is in 2019 toegekend en voor 90% uitgekeerd (= € 25.065).
Ook in 2021 zijn hiervoor kosten gemaakt (€ 7.738).
Inkomsten (€ 685) zijn verkregen door het terug boeken van verkeerd uitbetaalde declaraties.
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