
Helderse Historische Vereniging       -       Financieel Jaarverslag  2016-2017 

Inleiding                                                                                                                                                                

Het verenigingsjaar (1 juli tot 30 juni) loopt niet synchroon met de kalender (1 jan. tot 31 dec.)  

Algemeen                                                                                                                                                       

Wegens het niet voldoen van de contributie zijn in oktober 2016 enkele leden afgevoerd.  

De Spaarrekening van de HHV ontving minder rente door het naar beneden bijstellen van de rente door 

de ING-Bank en  het verhogen van de  diverse banktarieven. 

Vorig jaar werd de verhuizing naar School 7 gerealiseerd. De kosten van deze verhuizing werden gedekt 

uit eigen middelen, uit een subsidie van het Prins Bernhard Fonds en uit bijdragen van de Stelling Den 

Helder en de Helderse Stichting “Hulp in Nood”. Dit jaar zijn de verdere noodzakelijke kosten in het 

kader van de nieuwe locatie ondergebracht in de post diverse kosten. 

De begroting 2016-2017 gaf een te kort aan van € 1.710. Onder meer  door verkoop van niet Helderse 

prenten, giften van leden, verkoop van boeken en onderbesteding van begrote uitgaven en niet te 

vergeten het toenemend aantal leden, werd een overschot gerealiseerd van €6.544  waar we trots op 

mogen zijn. 

Aangezien er nog geen sponsoren bekend zijn voor de uit te geven boeken in het komende jaar, is het 

boekenfonds gelijk gebleven op €28.000.  

De kosten voor Het Levend Verleden bevatten druk-, porto- en verpakkingskosten. Voorgesteld wordt 

om rekening te houden met de huur voor de periode dat de ondersteuning mogelijk wegvalt. Het 

resterende saldo kan worden gebruikt  voor aanvulling van het eigenvermogen. 

Balans: 

De waarde van de voorraad boeken is gesteld op €500.                                                                                  

Gedurende dit boekjaar is reeds een bedrag van € 836 aan contributies voor het jaar 2017-2018 

ontvangen. Dit bedrag is als reservering  opgebracht op de balans. Zo is ook €4000 voor huur extra 

gereserveerd. Het eigen vermogen komt hiermee op €25.937. Dit betekent een toename van €3.149 

t.o.v. vorig jaar. 

Toelichting Begroting 2017-2018   

Bij het opstellen van de begroting is rekening gehouden met:                                                              

een ledenaantal van 820   betalende leden.                                                                                              

- voor aanschaf van boeken €1000.                                                                                                                   

- reservering van €2000  voor de toekomstige huur .                                                                                                   

- nieuwe uitgaven worden betaald vanuit het Boekenfonds.                                                                  

- zoeken naar sponsoren blijft een opgave voor het bestuur. 



 

 

Contributie  2017-2018   

De contributie voor het verenigingsjaar 2017-2018 is ongewijzigd , conform de besluitvorming 

van de algemene  ledenvergadering van november 2016 ;    

- algemene leden                       € 26, waarbij leden die een incassomachtiging hebben afgegeven                                   

een korting krijgen van 1 euro.                                                                                                                        

- huisleden                                  €   8                                                                                                                          

- leden in het buitenland          € 32    (i.v.m. de portokosten )  

Verhoging van de contributie voor 2018-2019 is vooralsnog niet noodzakelijk.     

De penningmeester wordt geassisteerd door Peter Botman bij het innen van de contributie. 

 

Den Helder 19-10-2017 

 

Jaap Warbout 

penningmeester    HHV        

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jaarrekening 2016-2017 en begroting 2017-2018 

 

Baten Realisatie 
2015-2016 

Begroting             
2016-2017 

Realisatie  
2016-2017 

Begroting                 
2017-2018 

contributies               2015-2016 18.495,74    

2016-2017 1441 20.000          19.203,75   

2017-2018   836,25 20.000 

verkoop publicaties 4.435,95           3.000            2.860,20                               3.000 

Advertenties/ sponsoren 1.800,00 1000 2.175,00                               2.000                              

diverse inkomsten, 
verzekeringen, bestuur 

93,11            0,00                    0,00   

lezingen 50  150             157,6 200 

rente 265,96 250 129,25 100 

huisvesting 7500 1.000 0,00 0 

     

Totaal baten 34.081,76 25.400 25.362,0                             25.300                 

     

Lasten     

     

bibliotheek / archief 0 0,00 0,00 1000  

publicaties/nieuwe boeken 3.793,40  5.000                    0,00                               5.000 

 Levend Verleden 9.908,74 12.000 9.908,74  11.000 

Website  190,57 250 190,57  200  

Bestuurskosten (incl. jubileum,  
wijziging statuten etc.) 

2.405,15 2.500 1.246,85 2.000  

diverse kosten, verzend kosten            
1.396,16 

1.400 2.496,69 2.000  

Lezingen/excursies 0 0 0,00  0 

Toren /verzekeringen         653,56             560 370,13                                   400 

Huisvesting,  huur 725,99 4.000 2.000 4.000 

ICT 2.115,00 400 680,33 500 

verhuizing 1.161,60 1.000 0,00  

     

     

Totaal Lasten 22.350,17 27.110 18.818,00 25.100  

     

Saldo 11.731,59 -1.710 6.544,00                                 -800                  

     

     

     



 

 

Saldi 1-7-2016 30-6-2017 

NL13.INGB.0003.1545.17  bank                                                    2.996,43 643,75  

NL13.INGB.0003.1545.17.spaar 66.732,82 75.629,25 

Totaal 69.729,25 76.273,00 

   

Balans     1-7-2016 / 30-6-2017 
Aktiva  1-7-2016  30-6-2017 

     

NL13.INGB.0003.1545.17  B  2.996,00  643,75  

NL13.INGB.0003.1545.17  S  66.733,00  75.629,25  

voorraad boeken  500,00  500,00 

     

     

Totaal Aktiva  70.229,00                  76.773,00   
     

Passiva     

 inventaris  10.000,00   10.000,00 

 huur  8.000,00  12.000,00  

boekenfonds  28.000,00  28.000,00   

vooruitbetaalde contributie   1.441,00  836,00 

Eigen vermogen  22.788,00  25.937,00 

     

     

Totaal Passiva  70.229,00  76.773,00   
 

  

Eigen vermogen 1-7-2016 22.788,00 
  

Eigen Vermogen 30-6-2017 25.937,00 

  

Toename 3.149,00 

  
 

 

 

 



Handtekeningenlijst behorende bij de jaarrekening 2016-2017 

 

J.J. Minneboo,   voorzitter 

 

N.A. Bais, vice voorzitter 

 

J. van Herwijnen , secretaris 

 

A.J. Warbout, penningmeester 

 

J.H. Swagerman, ledenadministrateur 

 

A.W.P. van der Ree, lid 

 

M. Noot, lid 

 

E.M. van der Star, lid 

 

 

 


