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Financieel jaaroverzicht 2012 
 

Opgesteld: maart 2013 door Armin Hamers 

 

 

Hieronder een uitsplitsing van alle financiële transacties in 2012 per item: 

 
Af  Bij 

   

959 Huur  

79 Contributie en giften 3213 

 Subsidie en giften  4008 

231 Lezing 44 

1424 Secretariaat 681 

121 Webpage  

 Secties  

835 Bibliotheek 774 

1287 Dialect 915 

1825 Periodiek 615 

 Wegkruisen 360 

30 Gidsen 50 

980 Expositie Scholtissenhof  

1055 Audiovisueel  

 Projecten  

103 Excursie 56 

15 Kerstmarkt  

2882 De Hof 2171 

6413 Dyddenboek 5778 

41 Open monumenten dag 100 

1612 Jubileum 2012  

401 Dorpsportretten 144 
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Eindresultaat 2012 versus begroting 

Het financiële eindresultaat van 2012 wijkt nogal af van de begroting voor 2012. Dit was ook 

voorzien tijdens het opstellen van de begroting voor 2012. De algemene ledenvergadering van 

herfst 2011 heeft het bestuur destijds toestemming gegeven extra kosten te maken voor het 

jubileum en de uitgave van enkele boeken zonder de exacte hoogte van deze extra kosten te 

kennen. 

Het jubileum heeft € 1611 gekost en de uitgegeven boeken € 9295. Vanwege het jubileum 

zijn ook diverse reguliere zaken uitbundiger aangepakt dan normaal. Onder andere de 

expositie en het twee keer organiseren van een dialectavond heeft meer gekost dan begroot. 

Daar tegenover staan de inkomsten door boekenverkoop ter grote van € 7949 en een aantal 

schenkingen ter gelegenheid van het jubileum ter grote van € 3078 boven het budget. 

 

 

Ledenbestand 

Hieronder een overzicht van de ontwikkeling van het leden bestand in 2012: 

 

Aantal leden 

 

   

 1 januari 2012 31 december 2012  

Aantal leden 206 216 +10 

Aantal gezinsleden 62 78 +16 

 

 

 

Decharge 

De financiële administratie is in maart 2012 gecontroleerd door de kascontrole commissie, die 

dit jaar bestaat uit Beppie Dejalle, Piet Franssen en Rene Prins. 

 

Handtekening voor gecontroleerd en goed bevonden financiële administratie over 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piet Franssen  Rene Prins 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beppie Dejalle   
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Toelichting per item in de financiële uitsplitsing: 

 

Huur 

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

 

Contributie en giften 

Het betreft hier de betaalde contributie door de leden en contributie betaald door de 

vereniging aan anderen (zoals LGOG). De door vele leden gestorte vrijwillige bijdrage in de 

verzendkosten zit hier ook in. 

 

Subsidie en giften 

Hier gaat het om de jaarlijkse Gemeentelijke subsidie van € 953,40. In 2012 hebben we van 

dhr. Bogman (voormalig burgemeester) een gift van € 1.900,- gekregen uit zijn afscheids-

receptie eind 2011. Verder hebben we van het voormalige Groenekruis Bocholtz  € 100,- 

ontvangen ter gelegenheid van ons 25 jarig jubileum. Rabobank heeft € 125,- gesponsord 

tijdens de Rabo verenigingsavond. In de subsidie verlening voor het 25 jarig jubileum door 

Gemeente Simpelveld zat naast de aankoop van boeken, € 900,- subsidie. Dit zijn geen 

advertenties voor het periodiek of subsidies/sponsoring voor specifieke projecten. 

 

Lezingen 

Betalende bezoekers hebben hier de inkomsten gegenereerd. Kosten zijn gemaakt voor 

vergoedingen aan sprekers, huur van apparatuur etc. 

 

Secretariaat 

Onder dit item zijn alle kosten samengevat die gemaakt zijn voor: secretariaat, bestuur, 

kopieën, bankkosten, verzendkosten, kamer van koophandel, attenties bij ziekte, 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. 

 

Bibliotheek en archief 

Hier zijn kosten gemaakt voor aanschaf van nieuwe boeken en andere benodigdheden. Door 

de nieuwe boeken (Dydden en De Hof) was ook veel vraag naar andere heemkundige boeken. 

Daarom zijn onder andere 48 stuks  ‘St.-Remigius te Simpelveld’ gekocht van de parochie 

Simpelveld (€ 240) en 20 st. ‘Ferdinant von Plettenberg’ van Historie Present / Luc Wolters 

(€ 360).  

Daar tegenover zijn inkomsten verkregen door verkoop van eigen boeken, gekregen boeken 

en provisie bij verkoop van boeken van anderen. 

 

Dialect  

Alle kosten en baten bij sectie dialect zijn gemaakt tijdens de dialectavond. Kosten en baten 

zijn dit jaar hoger dan voorgaande jaren, doordat in 2012 voor het eerst zowel in Simpelveld 

als ook in Bocholtz een dialectavond is gehouden. 
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Periodiek 

Sectie periodiek heeft kosten gemaakt voor het drukken van drie reguliere periodieken en één 

themanummer Loreto (groter aantal). De baten zijn verkregen door de advertenties in het 

periodiek en losse verkoop themanummer Loreto.  

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

niet te splitsen zijn van andere verzendkosten. 

 

Wegkruisen 

Sectie wegkruisen heeft een schenking ontvangen uit de offergang tijdens de begrafenis van 

dhr. C.J. Smeets bedoelt voor het onderhoud van wegkruisen. 

 

Gidsen 

De opbrengsten zijn gegenereerd door rondleidingen. De gemaakte kosten zijn de 

vergoedingen die met de gidsen zijn afgesproken voor elke rondleiding die ze geven. 

 

Expositie Scholtissenhof 

Sinds 2005 is gewerkt aan het realiseren van een eigen expositieruimte bij Scholtissenhof in 

Bocholtz. De hier opgevoerde kosten zijn voor het inrichten van de expositie pastoor Dydden. 

Inkomsten komen van vrijgave tijdens speciale openingstijden zoals tijdens de opening. 

 

Audio visueel 

De sectie Audio visuele documentatie heeft een scanner aan geschaft voor het scannen van 

glasnegatieven. Voor de opslag van de scans is een externe harddisk aangeschaft.  

Voor de expositie van deze scans zijn 30 wissellijsten gekocht. 

 

Excursie 

Zoals elk jaar is ook dit jaar een excursie georganiseerd (Luik). Kosten zijn gemaakt voor 

voorbereidingen, gids en cadeautje voor de kinderen. Inkomsten zijn de eigenbijdrages van de 

deelnemers. 

 

Kerstmarkt 

Zoals elk jaar is ook dit jaar deelgenomen aan een kerstmarkt in onze gemeente. Kosten zijn 

gemaakt voor standgeld. Inkomsten door boeken verkoop zijn bij de betreffende boeken of bij 

bibliotheek geboekt. 

 

Hoeve De Hof 

Dit jaar is het boek ‘Hoeve De Hof, Edelen en boeren, kozakken en spoken’ uitgegeven. 

Hieraan gingen kosten vooraf voor werkmateriaal (papier, kopieën, printer inkt, cd’s, etc.) en 

drukkosten. Inkomsten zijn gegenereerd door de verkoop van boeken.  

Van verzonden boeken zijn de inkomsten van verzendkosten ook op deze post bijgeboekt 

terwijl de daadwerkelijk gemaakte kosten voor verzending op secretariaat zijn geboekt. 
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Dyddenboek 

Na vele jaren werk is dit jaar het boek ‘Simpelveld en Bocholtz door de ogen van Arnold 

Dydden, pastoor 1571-1616’ uitgegeven. Hieraan gingen kosten vooraf voor werkmateriaal 

(papier, kopieën, printer inkt, cd’s, etc.) en drukkosten. Inkomsten zijn gegenereerd door de 

verkoop van boeken.  

Van verzonden boeken zijn de inkomsten van verzendkosten ook op deze post bijgeboekt 

terwijl de daadwerkelijk gemaakte kosten voor verzending op secretariaat zijn geboekt. 

 

Open Monumenten Dag 

Ook dit jaar heeft onze vereniging de Open Monumenten Dag mee georganiseerd. De 

vereniging heeft hiervoor van de gemeente een vergoeding ontvangen. Kosten waren 

drukkosten en aankleding van de stand. 

 

Jubileum 2012 

In 2012 bestond onze vereniging 25 jaar. Deze kosten omvatten de jubileumavond, etalage 

wedstrijd, Taxatie op locatie.  

 

Dorpsportretten 

Vanaf 2008 is gewerkt aan het achterhalen van verhalen bij foto’s van Carry Gisbertz. Dit 

heeft in 2010 geresulteerd in een expositie in het gemeentehuis en de uitgave van het boek 

Dorpsportretten. In 2012 zijn inkomsten gegenereerd door verkoop van resterende boeken. 

Kosten zijn ontstaan door het herdrukken van 60 stuks. Er is besloten tot herdruk doordat ook 

de vraag naar dit boek weer is toegenomen na de presentatie van het Dyddenboek en Hoeve 

De Hof. 

 

 

 

 

 


