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RESULTATENREKENING 2022 2021 2021 2020

 

ALV 

najaar 2021

Begroting Realisatie

 

ALV 

najr 2021

Verwachting Realisatie

BATEN

Contributies 20.500€        21.351€    21.200€    20.767€   

Netto-resultaat verkopen boeken en DVD's 1.250€          1.039€      1.200€      804€         

Ontvangen giften en donaties 297€          200€          604€         

Renteopbrengsten 1€               12€           

TOTAAL BATEN 21.750€        22.688€    22.600€    22.186€   

LASTEN

Verenigingstijdschrift

Drukwerk 14.000€        13.683€    14.000€    13.411€   

Verzendkosten 1.400€          1.375€      1.400€      1.244€     

Doorberekende verzendkosten -1.300€        -1.171€     -1.200€     -1.301€    

Opbrengst advertenties -6.000€        -6.427€     -6.100€     -6.003€    

Totaal verenigingstijdschrift 8.100€          7.460€      8.100€      7.352€     

Documentatiecentrum BSH

Huur 6.000€          6.000€      6.000€      6.000€     

Energie en water 1.200€          1.179€      1.200€      650€         

Telefoon en internet 800€              741€          800€          723€         

OZB en Zuiveringsheffing 550€              514€          550€          538€         

Schoonmaken 1.000€          312€          400€          572€         

Abonnementen, tijdschriften en overige kosten 600€              545€          450€          571€         

10.150€        9.291€      9.400€      9.054€     

Baten BSH Opbrengsten uit activiteiten 200€              -€               

Subsidie Gemeente 4.500€          4.500€      4.500€      4.500€     

Totaal Huisvesting Documentatiecentrum 5.450€          4.791€      4.900€      4.554€     

Projecten

Verhuizing/Opening BSH 2018/2019

Lasten herinrichting BSH

Projecten (40jr jub, digitalisering, Canon, 900 jr Utr) 2.000€          14.976€    14.000€    2.084€     

Subsidies / sponsoring -11.000€  -12.000€  -1.000€    

Werkgroepen Erfgoed 1.000€          -€           -€          

Totaal Projecten 3.000€          3.976€      2.000€      1.084€     

Activiteiten

Lezingen etc. (netto) 1.000€          660€          750€          1.053€     

Erfgoed educatie 500€              -€           250€          500€         

Totaal Activiteiten 1.500€          660€          1.000€      1.553€     

Algemene kosten

Administratie, automatisering, porti en bankkosten 1.400€          2.154€      1.400€      3.618€     

Bestuurskosten en Ledenbijeenkomsten 1.250€          979€          1.250€      1.118€     

Representatie, promotie en reclame 250€              101€          250€          209€         

Huur depot Willeskop -€              -€           -€           400€         

Overige algemene kosten 250€              250€          

Totaal Algemene kosten 3.150€          3.235€      3.150€      5.346€     

Afschrijvingen en dotaties

Afschrijvingskosten inventaris BSH -€           620€         

Dotatie voorziening onderhoud/inventaris BSH 1.000€          1.000€      1.000€      100€         

Dotatie voorziening Lustrum 2021 -€           500€         

Dotatie voorz. vervanging appparatuur 100€              100€          100€          100€         

Totaal Afschrijvingen en dotaties voorzieningen 1.100€          1.100€      1.100€      1.320€     

TOTAAL LASTEN 22.300€        21.222€    20.250€    21.208€   

RESULTAAT -550€            1.466€      2.350€      978€         

verlies winst winst winst



 
 
Toelichting Resultatenrekening 
Het resultaat van €1.466 over 2021 komt hoger uit dan begroot met name door meevallende contributie-
inkomsten.  
 
BATEN 
Contributie 
- De vereniging kent jaarlijks een tamelijk stabiele uitstroom van leden door verhuizing, overlijden of 

anderszins. In de begroting was rekening gehouden met minder instroom aan nieuwe leden i.v.m. de 
COVD-19 omstandigheden. Dit is gelukkig nog meegevallen, waardoor de inkomsten uit contributie hoger 
zijn dan begroot. In de tweede helft van 2021 is de instroom van nieuwe leden wel een duidelijk 
aandachtspunt geworden. 
 

Verkopen 
- Het resultaat uit verkopen is wat hoger dan begroot en ook hoger dan vorig jaar. De nieuwe webshop met 

directe betaalmogelijkheid voldoet duidelijk aan een behoefte.  
 

Donaties 
- Het bedrag aan donaties komt onder meer voort uit besloten lezingen en begeleiding van groepen in ons 

werkgebied door leden van de Vereniging. 
 

LASTEN 
Tijdschrift 
- De netto kosten van het tijdschrift zijn lager in verband met voorzichtig begrote advertentie-inkomsten. 

Ondanks COVID-19 hebben we in ons jubileumjaar de volledige advertentieruimte weer kunnen volkrijgen. 
 
BSH Kenniscentrum  
- De lasten zijn vrijwel volgens begroting. Hoewel niet expliciet begroot (begroting 2022 is uit september 

2021) houden we nu rekening met substantieel hogere energielasten voor 2022. Het bestuur heeft eind 
2021 na afweging van opties besloten het huidige variabele energiecontract te handhaven. 

 
Jubileum en Canon 
- De totale kosten van het 40-jarig jubileum bedroegen €10.844, waar tegenover een gemeentelijke subsidie 

van €4.000 en een bijdrage van €3.000 uit de sponsoring van AM stond. 
- De totalen kosten van de Canon bedroegen €4.132, waar tegenover een gemeentelijke subsidie van €3.000 

en een bijdrage uit Kern met Pit (KNHM) van €1.000 stond. 
- Doordat de kosten van het Jubileumfeest en van de Canon voor een groot deel gedekt worden uit 

toegekende subsidies en sponsorbedragen hoefde geen beroep te worden gedaan op opgebouwde 
voorzieningen. 
 

Activiteiten 
- De lasten uit activiteiten zijn binnen de begroting gebleven, mede door een substantieel aantal betalende 

deelnemers (niet-leden) aan de webinars. Aanmelding en betaling via de webshop is mogelijk gemaakt, 
wat ook bijdraagt aan laagdrempelige aanmelding en overzichtelijke administratie. 

- Het budget voor Erfgoededucatie is dit jaar niet benut in verband met door COVID-19 beperkte activiteiten 
in Castellum. 

 
Algemene kosten 
- Administratie, automatisering, porti en bankkosten is hoger dan begroot door hogere kosten voor 

Administratie, die deels gecompenseerd werden door lagere kosten voor automatisering.  
- Er zijn extra uitgaven gedaan in verband met de voorbereiding op WBTR (Wet bestuur en toezicht 

rechtspersonen), er waren nieuwe A4-enveloppen nodig, en er is voor twee printers een voorraad toners 
aangeschaft. 

- Bankkosten waren iets hoger door het vervallen van een korting voor Verenigingen en Stichtingen bij ING, 
en door het invoeren van een automatische betaalsysteem voor de webshop (Mollie). 

 
Dotatie voorzieningen 
- De dotatie aan de voorziening onderhoud/inventaris BSH is wat hoger dan de begroting, zoals aangeven in 

de ALV van najaar 2021. Dit dient ter voorbereiding voor plannen om de BSH toegankelijker en 
aantrekkelijker in te richten. 

 
 

 



 
 
Toelichting balans 

 
PASSIVA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- De voorziening Lustra hoefde door 

toegekende subsidies en sponsorbedragen 
niet aangesproken te worden en blijft staan 
tot een volgende viering. 

 
- Conform onze in 2020 gesloten tweejarige 

overeenkomst met sponsor AM is in 2021 
door hen een bijdrage van €6.000 gestort 
(Project Vicus tot Vinex/Haarzicht), waarvan 
€3.000 benut is voor het jubileum. In 2022 
staat een specifieke activiteit in Haarzicht 
gepland. 

 
- ‘Nog te betalen’ is o.a. €1.600 voorziening 

huur depot Willeskop (2017-2020) en enkele 
overlopende posten uit december 2021. 

 
 
 

        ACTIVA 
- Waarborgsom in 2021 afgeboekt i.o.m. 

kascommissie i.v.m. onbekende bestemming 
 

- Van het bedrag bij ‘Nog te ontvangen’ betreft 
€2.000 de subsidies van Kern met Pit (2020 en 
2021), €600 het laatste deel van de subsidie 
van de gemeente voor de Canon, en €450 het 
restant van de jaarlijkse subsidie van de 
gemeente.  

 
- Voorraden: ultimo 2018 is de voorraad 

volledig afgewaardeerd op 1.000. Sindsdien 
worden alleen exemplaren van Metamorfose 
Leidsche Rijn en ‘Groet uit’ apart 
gewaardeerd 

        Ult. 2020 Voorraad        1.099 
  Inkoop 30x ‘Groet uit’    + 300 

  Verkoop ‘Groet uit’ 29x10                 -/- 290 
  Afschrijving    -/-      9 
          Ult. 2021 Voorraad     1.100
  

Ultimo 2021 is weer een inventarisatie 
gemaakt van de aanwezige verkoopartikelen. 
Aanwezig waren onder meer 4x Groet uit en 
2x Metamorfose LR. 

 

BALANS einde jaar

2021 2020

PASSIVA

Eigen vermogen

Kapitaal 10.000      10.000     

Reserve exploitatiekosten 8.972         7.994        

Resultaat 1.466         978           

20.438      18.972     

Voorzieningen

Projecten/activiteiten 15.076      15.076     

Vervanging apparatuur 5.348         5.248        

Onderhoud/Inventaris BSH 3.189         2.189        

Lustra 5.823         5.823        

29.436      28.336     

Projecten

Van Vinex tot Vicus / Haarzicht 6.278         3.278        

Canon 0 2.400        

6.278         5.678        

Vooruit ontvangen 0 4.211        

Nog te betalen 1.988         2.340        

58.140      59.536     

ACTIVA

Waarborgsom -             136           

Vooruit betaalde kosten 144            926           

Nog te ontvangen 3.170         1.542        

Voorraden 1.100         1.099        

Liquide middelen

Kas 159            188           

ING rek.courant 1.317         4.715        

ING spaarrekening 24.772      29.272     

Rabo rek.courant 17.618      11.838     

Rabo spaarrekening 9.821         9.820        

Mollie 38               

53.726      55.833     

58.140      59.536     


