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Financieel jaaroverzicht 2020 
 

Opgesteld: februari 2021 door Armin Hamers 

 

 

Hieronder een uitsplitsing van alle financiële transacties in 2020 per item: 

 
Af  Bij 

 Begin saldo  63.136 

522 Huur - 

150 Contributie en giften 5101 

- Subsidie en giften  1890 

50 Lezing 42 

891 Secretariaat 5 

43 Webpage - 

 Secties  

- Archeologie - 

133 Bibliotheek 76 

- Dialect - 

683 Periodiek 350 

- Expositie - 

- Wegkruisen - 

125 Audio visueel - 

- Monumenten en techniek - 

- Gidsen - 

- Bidprentjes - 

 Projecten  

242 Excursies 235 

- Kerst- en zomermarkt - 

- Open monumenten dag - 

- Dorpsportretten - 

- De Hof 16 

- Dyddenboek 60 

- Gillishoff - 

- Echo uit huize Loreto 100 

- Tagebuch von haus Loreto 10 

- Van Kruis naar Kruis 444 

2168 Houd moed! 1811 

1106 Hoop en Wanhoop 630 

- ZumBo (E)boek 277 

- ZumBo kunde 1250 

18682 75 jaar Vrede en vrijheid 800 

 Eind saldo 51.437 
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Het eind saldo 2020 is als totaal terug te vinden van de volgende opsplitsing: 

 
Contant in kas 1.129,56 

Rabo betaalrekening 196,35 

Rabo spaarrekening 50.111,67 

Eind saldo 2019 51.437,58 
 

 

 

 

Eindresultaat 2020 versus begroting 

Het eindresultaat van 2020 is € 11.698,58 negatief, terwijl de begroting  € 249 positief 

voorspelde. Hieronder een opsomming van de meest relevante afwijkingen: 

- De groep ’75 jaarvrede en democratie’ heeft een provinciale subsidie toegekend 

gekregen € 25.065 in 2019 terwijl voor dit project pas dit jaar € 18.682 aan kosten zijn 

gemaakt welke niet waren opgenomen in de begroting. 

- Een tweede druk van het boek ‘Houd moed!’ was niet begroot. Dit boek heeft dit jaar 

€380 meer gekost dan begroot. De vraag naar dit boek houd wel nog aan. 

- Er is voor circa €680 meer aan boeken verkocht dan begroot. 

- De cursus ZumBo-kunde die we op verzoek van de gemeente hebben gestart, heeft in 

2020 een gemeentelijke bijdrage opgeleverd van € 1.250 terwijl er geen kosten 

gemaakt zijn. De cursus bijeenkomsten konden niet door gaan vanwege de corona 

pandemie. 

- Gift Rabobank Club Campagne en extra corona subsidie van de gemeente (+€ 795) 

- De voorziene kosten voor de bibliotheek zijn in 2020 nog steeds niet gemaakt (+€393) 

- In 2020 zijn slechts 2 periodieken uitgegeven vanwege een tekort aan copy (+€567) 

 

 

 

Decharge 

De financiële administratie is op 16 april 2021 door de kascontrole commissie gecontroleerd 

en goed bevonden. De kascontrole commissie bestaat dit jaar uit de leden  

Wim Dumont en Erna Hacking. 

 

Handtekening voor gecontroleerd en goed bevonden financiële administratie over 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wim Dumont  Erna Hacking 
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Ledenbestand 

Hieronder een overzicht van de ontwikkeling van het leden bestand in 2020: 

 

Aantal leden 

 

   

 1 januari 2020 31 december 2020  

Aantal leden 239 228 -11 

Aantal gezinsleden 63 62 -1 
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Toelichting per item in de financiële uitsplitsing: 

 

Huur 

Het betreft hier de huur van de kelderruimtes in “op de boor”.  

 

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 € 1041. In 2020 hebben we verder 

gekregen: 

 Donatie van Rabobank Clubcampagne (€ 575)  

 Corona subsidie door de gemeente (€ 219) 

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. 

 

Periodiek 

Sectie periodiek heeft kosten gemaakt voor het drukken van twee  reguliere periodieken. De 

baten zijn verkregen door de advertenties in het periodiek. 

Verzendkosten zijn hier niet bij inbegrepen. Deze zijn onder secretariaat opgevoerd omdat ze 

niet te splitsen zijn van andere verzendkosten. 
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Audio visueel 

Het laten digitaliseren van twee 8mm films van Piet Strolenberg over Simpelveld in 1980 

heeft hier kosten gemaakt. 

 

Excursie 

Zoals elk jaar zijn ook dit jaar excursies georganiseerd. Kosten zijn gemaakt voor voor-

bereidingen, gids, entree en een versnapering. Inkomsten zijn de eigen bijdrages van de 

deelnemers. 

 

Kerst- en zomermarkt 

Vanwege corona zijn dit jaar geen markten gehouden. 

 

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 50 exemplaren bestelt. Kosten € 1106. Hiervan zijn 

in 2020 reeds exemplaren verkocht ter waarde van € 630.  

 

ZumBo dictionaire 

De opbrengsten hiervan zijn verkregen door verkoop van boeken. 
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ZumBo-kunde 

In 2020 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).  

Wezenlijke kosten zijn pas dit jaar gemaakt (€ 18.681).  

Inkomsten (€ 800) zijn verkregen door een bijdrage in de kosten door de gemeente voor 

boeken voor de basisschoolkinderen, onder voorwaarde dat wethouder Hodinius deze mag 

uitreiken in aanwezigheid van de pers.  

 


