
Helderse Historische Vereniging       -       Financieel Jaarverslag 2020-2021 

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 is, in oktober 2020 conform de gemaakte afspraken in de 
statuten, aan enkele leden het lidmaatschap opgezegd. 
De contributie voor het lopende jaar is ongewijzigd.                                                                               
Algemene leden:  €26,- en met incasso €25,- . Leden in het buitenland: €50,- i.v.m. portokosten. 
De Spaarrekening van de HHV ontving geen rente door het naar beneden bijstellen van het 
rentepercentage door de ING-Bank en het verhogen van de diverse banktarieven. De begroting  
2020-2021 was geraamd op een verlies van €9000, met name door het realiseren van een nieuwe 
website. 
Onder meer  door verkoop van niet-Helderse prenten, giften van leden, verkoop van boeken en 
onderbesteding van begrote uitgaven, werd het tekort beperkt gehouden tot €625,-  waar we trots op 
mogen zijn. Met name is het boek “Den Helder op 53⁰ Noorderbreedte”, geschreven door Rens 
Schendelaar, een succes gebleken.  
 
De kosten voor ‘Levend Verleden’ bevatten druk-, porto- en verpakkingskosten die vrijwel constant zijn.                                                                                                                                                                              
Ook dit jaar wordt rekening gehouden met de huur van de kantoorruimte in School 7 voor de periode 
dat de ondersteuning mogelijk wegvalt. 
 
Balans: 
De waarde van de voorraad boeken is gesteld op €500.  
Gedurende dit boekjaar is reeds een bedrag van € 236 aan contributies voor het jaar 2021-2022 
ontvangen. Dit bedrag is als reservering opgebracht op de balans. 
Voor het behoud van de ANBI -status is het noodzakelijk enkele onderwerpen nader te specificeren. Zo 
wordt op de balans voor uit te geven boeken, ook  in het komende jaar, het boekenfonds gesteld  op 
€30.000.  
Extra reserveren voor toekomstige huur  is vastgesteld op de contractperiode van 3 jaar, te weten 
€40.000. Hierbij is rekening gehouden met een mogelijke indexering van de huur. 
Voor het bouwen en onderhouden van een nieuwe eigentijdse website was €10.000 gereserveerd  en 
€8.742 verbruikt. Het restant komt ten goede van het eigen vermogen.  
Het eigen vermogen komt hiermee op €7.861. Dit betekent een toename van €755 t.o.v. vorig jaar. 
 
De penningmeester wordt, onder grote dankzegging, geassisteerd door Peter Botman bij het innen van 
de contributie. 
 
Den Helder 03-08-2021 

Jaap Warbout penningmeester HHV 

 

 

 



 

Jaarrekening 2020-2021 
 

 

Baten Realisatie 
2019-2020 

Begroting             
2020-2021 

Realisatie  
2020-2021 

 

Contributies2019-2020 19.702    

2020-2021 258 20.000 19.545  

2021-2022   236  

Verkoop publicaties 2.388 10.000 12.916  

Advertenties/Sponsoren            1.300 2.500 1.400  

Diverse inkomsten 6.579 0 0  

Lezingen 587 1100 0  

Rente 13 500 0  

     

Totaal baten 30.827 33.000          34.097  

     

Lasten     

Contributie retour                401 500 495  

Bibliotheek / archief 0 1.000 0  

Publicaties/nieuwe boeken 7.607 9.000 8.147  

Levend Verleden 10.788 11.000 11.188  

Website  201 10.000 8.742  

Bestuurskosten 1.326 2.000 170  

Diverse kosten 4.335 3.500 3.094  

Lezingen/excursies 0 0 0  

Verzekeringen        370 400 230  

Huur 2.000 2.000 2.565  

ICT 844 1.000 91  

Onvoorzien 0 1.600 0  

Totaal lasten 27.872 42.000 34.722  

Saldo 2.955 -9.000 -625  

 

 

 

 

 



 

Balans 1-7-2020/ 30-6-2021 
Activa  1-7-2020  30-6-2021 

     

NL13.INGB.0003.1545.17  B  2.622  1.323 

NL13.INGB.0003.1545.17 S  94.000  95.000 

Voorraad boeken  500  500 

Kas  242  16 

     

Totaal Activa  97.364  96.839 
     

Passiva     

Inventaris  10.000  10.000 

Huur  40.000  40.000 

Boekenfonds  30.000  30.000 

Vooruitbetaalde contributie   258  236 

Website  10.000  8.742 

Eigen vermogen  7.106  7.861 

     

Totaal Passiva  97.364  96.839 
 

  

Eigen vermogen 1-7-2020 7.106 
  

Eigen Vermogen 30-6-2021 7.861 

  

Toename 755 

  
 

Handtekeningenlijst behorende bij de jaarrekening 2020-2021 

 

F. van de Wetering, voorzitter 

J. vanHerwijnen, secretaris 

A.J. Warbout, penningmeester 


