
 SHHV AGENDA JAARVERGADERING MAANDAG 7 APRIL 2014 
 
 
 

              Plaats: Ridderzaal Kasteel 
             Tijd: 19.30 - 20.00 uur. 

 
 
Alle stukken voor de ledenvergadering liggen vanaf 19.00 uur in de Ridderzaal ter inzage. 
 
 
 
1. Opening en mededelingen. 
 
2. Verslag van de Ledenvergadering van 20 maart 2013. 
 
3.   Jaarverslag 2013 van de secretaris en financiële zaken:  

• Jaarverslag 2013 ter kennisname 

• Vaststelling jaarrekening 2013  

• Verslag van de kascommissie 2013 en decharge van het bestuur 

• Vaststelling begroting 2014 

• Benoeming leden kascommissie 2014. 
  
4. Bestuursverkiezing.  
 Dit jaar hebben drie leden te kennen gegeven uit het bestuur te willen treden: 

• Mevrouw C.F. Mees-Snepvangers; 

• De heer G.C. den Engelsman; 

• De heer B.A.C. van Noort. 
 

Er hebben zich twee nieuwe kandidaatsbestuursleden aangemeld: 
Zij zijn thans verkiesbaar. 

• De heer Ir. J.P. Noppen; 

• De heer A. Scheffelaar. 
 

Aftredend en terstond herkiesbaar zijn de bestuursleden: 

• Mevrouw M.J. Mulder-Snaauw; 

• De heer F.H.M.M. Langen. 
Tegenkandidaten dienen tenminste 72 uur voorafgaand aan de ledenvergadering 
door tenminste 10 leden schriftelijk bij het bestuur te worden voorgedragen. 
 

5. Rondvraag en sluiting. 
 
 



 
De SHHV heeft tot doel het bevorderen van het onderzoek naar en de belangstelling voor de geschiedenis van het Stichts-Hollandse grensgebied. 

 
 
VERSLAG VAN DE JAARVERGADERING VAN 20 MAART 2013 
Locatie: De Dam, Wilhelminaweg 79 te Woerden 

AANWEZIGE BESTUURSLEDEN: Lex Albers (vz),  Frans Langen (secr), Joop Vianen, Gerard den 
Engelsman en Letty Vianen 
AFWEZIG (met bericht van verhindering): Tineke Mees, Magdaleen Mulder en Bas van Noort. 
 
AANWEZIG: plm. 15 leden. 

 
AGENDAPUNTEN: 
 

1. Opening en mededelingen 
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. 

 
2. Verslag van de Ledenvergadering van 22 maart 2012. 

Verslag wordt onveranderd goedgekeurd. 
 

3. Jaarverslag 2012 van de secretaris en financiële zaken: 
- Jaarverslag. 

Voorzitter voegt hier aan toe dat in voorgaande jaren kon worden nagegaan hoeveel 
bezoekers de website hadden bekeken. Door verandering van provider en website was dit 
voor het afgelopen jaar niet mogelijk. Het eerste kwartaal van 2013 laat een gelijk aantal 
zien in vergelijking met het gemiddelde over het jaar  2011. 
 
De heer Verbrugh complimenteert het bestuur voor alle energie en inspanningen voor de 
georganiseerde activiteiten en adviseert zo door te gaan met het advies dat een zo 
veelzijdig mogelijk aanbod moet worden gedaan. 
 
Jaarverslag wordt onveranderd goedgekeurd.  
 

- Vaststelling jaarrekening 2012. 
Penningmeester geeft een korte toelichting. Het resultaat is iets beter het afgelopen jaar 
waardoor er een toevoeging kon plaatsvinden aan het vermogen en aan de jubileumreserve. 
De grote bedragen betreffen het project in samenwerking met provincie/EC m.b.t. de 
Limes. 
Er is enige zorg over het innen van de contributie en het ledenaantal staat onder druk. 
 
Voorzitter geeft een inhoudelijke toelichting. De werkgroep Themajaar Woerden heeft op 
zich genomen om de Limes in de regio Woerden door middel van het ontwikkelen van een 
aantal arrangementen voor toeristen aantrekkelijk te maken. Van de deelnemers aan de 
werkgroep Themajaar zijn de Stg Romeinsschip, De Boerinn en de SHHV de trekkers van dit 
project.  
De SHHV treedt als penvoerder op voor dit project (contacten met de provincie over de 
realisatie van het project en de besteding en verantwoording van de subsidie). 
Er is onder meer een aanlegsteiger gerealiseerd en materialen voor Romeinse spelletjes. 
Vanaf april wordt hiermee naar buiten getreden. De afrekening is hiervoor ingediend bij de 
provincie.  

  
       Er zijn geen vragen. 

STICHTS-HOLLANDSE  HISTORISCHEVERENIGING 
 opgericht in 1957 gevestigd te Woerden 
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De SHHV heeft tot doel het bevorderen van het onderzoek naar en de belangstelling voor de geschiedenis van het Stichts-Hollandse grensgebied. 

 
- Verslag van de kascommissie 2012 en decharge van het bestuur. 

De kascommissie heeft op 7 maart de boeken gecontroleerd en geeft goedkeuring aan het 
financiële verslag en is tevreden over het resultaat en algemene reserve. Hiermee wordt 
het bestuur gedechargeerd. Het getekend verslag is aan de secretaris overhandigd. 

 
- Vaststelling begroting 2013 

Penningmeester geeft een toelichting en wijst nogmaals op de zorg voor contributie en 
ledenverloop.  
 
De begroting voor 2013 wordt goedgekeurd. 
Ben Rigter doet de suggestie om te werken met incasso-machtigingen. Het bestuur neemt 
dit mee om te bespreken in de vergadering. Moeilijkheid hierbij is dat er nu nogal wat extra 
giften binnen komen en dat waarschijnlijk op die manier niet meer gebeurt. 
 

- Benoeming leden kascommissie 2013 
De nieuwe leden voor de kascommissie 2013 zijn de heren Rigter en Everts. 
 

4 Aanpassing jaarlijkse contributie. 
Voorstel om jongeren tot 25 jaar lid te laten worden voor €10 per jaar wordt aanvaard. 
De volgende opmerkingen worden gemaakt: 
- Hoe wil je jongeren bereiken? Voorzitter geeft aan dat er mogelijkheden liggen in de 

samenwerking met bibliotheek, KUVO en scholen, via sociale media en het HIP. 
- Bescheidenheid in de verwachtingen is op zijn plaats. 
- Krijgen nieuwe leden ook de DVD? Dit gebeurt al en zolang de voorraad strekt krijgt elk 

nieuw lid een DVD. 
 

5 Bestuursverkiezing 
Aftredend en terstond herkiesbaar zijn Mevr. L. Vianen-Everwijn, de heer J. Vianen . 
Er zijn  geen tegenkandidaten, zodat deze bestuursleden worden herbenoemd. 

 
6 Rondvraag en sluiting. 

Volgende opmerkingen worden gemaakt. 
- Er is een artikel verschenen in de Woerdens Courant m.b.t. de onthulling van het Romeins 

zwaard in het museum. Hierbij is een puzzeltocht uitgezet in het museum. Wellicht 
nadenken over een uitgebreidere puzzeltocht. De modelschepen zijn nu permanent in het 
museum en de Romeinse zolder is opnieuw ingericht. 
Voorzitter sluit hierop aan met de mededeling dat het museum ‘’het verhaal van Woerden’’ 
gaat uitbeelden in de bibliotheek. 

 
Voorzitter heeft nog drie vragen en een mededeling: 
- Zijn er onder de leden mensen die belangstelling hebben voor de cursus ‘’oral history’’. 

De bedoeling hiervan is dat mensen leren interviews te houden met personen die hun 
verhaal willen vertellen met het doel geschiedenisverhalen van mensen te krijgen. 
De heer Greeven heeft belangstelling. 

- Zijn er onder de leden mensen die belangstelling hebben om de afleveringen van 
Heemtijdinghen van 2001-2010 te digitaliseren, zodat deze via de website geraadpleegd 
kunnen worden? Er komen niet direct reacties maar men kan altijd later reageren. 

- Wie wil er tijd steken in het bemensen van het Historisch Informatie Punt (HIP) in de 
bibliotheek op de woensdagmiddag? Geen reacties. 

- Voorzitter deelt mede dat er op 9 april een gesprek plaatsvindt met de initiatiefgroep 
Linschoten over het oprichten van een Historische vereniging. 
 

 
Voorzitter sluit de vergadering. 
 
Letty Vianen 
21-3-2013. 

 



    
 

STICHTS-HOLLANDSE HISTORISCHE VERENIGING 
         

Jaarverslag  2013
    
     

 

 
 

 
EXCURSIES EN LEZINGEN: 
In onderstaand overzicht kunt u alle activiteiten terugvinden. 
 

• EXCURSIES 
 

Datum Onderwerp Aantal deelnemers Oordeel deelnemers 
18 Januari Boijmans van Beuningen 

De weg naar van Eyck 
14 Gepassioneerde gids 

31 Mei Gunterstein Breukelen 21 De huidige bewoonster was een 
enthousiaste gids 

31 Augustus Zomerexcursie Zierikzee 36 Zeer enthousiast  
12 Oktober Bezoek aan opgravingen en 

rondleiding Domplein 
12 Interessante ontwikkelingen 

 

 
• LEZINGEN  

 

Datum Spreker / Onderwerp Aantal 
bezoekers 

Oordeel bezoekers 

12 Februari M. van Vlierden / Heilige Grafgroepen Petruskerk 44 De combinatie bezichtiging 
en deskundige lezing werd 
hoog gewaardeerd 

20 Maart F. van Oostroom / Licht, lucht en ruimte  
Schilders van het Hollandse Landschap 

40 Boeiende lezing met 
schitterende afbeeldingen. 

8 April Prof. W. Frijhoff / Evert Willemsz Bogaert (Bogardus) 
Een zeventiende eeuws weeskind op zoek naar zichzelf 

70 Een boeiend verhaal over 
de groei naar 
volwassenheid van een 
puber in het begin van de 
17e eeuw. 

17 April P. Westerhof/ 
De geschiedenis van het departement Bodegraven van 
de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen (in 
Bodegraven) 

45 Goede spreker met leuke 
anekdotes en 
archiefstukken over het 
ontstaan van ’t Nut. 

23 Mei D. Onnekink/ De Vrede van Utrecht als Evenement 
ter gelegenheid van de 300-jarige herdenking van de 
Vrede van Utrecht in 1713 

ca 75 Goede spreker met ludiek 
optreden van het 
Woerdense operakoor 
Opera Viva 

18 Juni C. Schrama / De cultuur van de 18e eeuw ca. 45 Zeer positief over de 
spreker en zijn verhaal 

20 September S. Reinink / Macht en Pracht in Huis te Linschoten 
versus Concertgebouw Adam 
(Huis te Linschoten) 

75 Inspirerende lezing en 
wandeling 

1 Oktober A. Doedens / De Canon van Utrecht en de steden en 
dorpen van het Westelijke Sticht in de 16e-19e eeuw (in 
Harmelen) 

ca. 30 Een humoristisch verteller, 
die duidelijk kennis van 
zaken heeft en zijn publiek 
er ook bij betrok 

17 Oktober Prof. R. de Bruin/ De ramp van Woerden in 1813 
 

ca. 80 Zeer verhelderende 
presentatie 

22 Oktober R. Uppelschoten / De Franse verovering van ons land 
rond 1795 (in Montfoort) 

ca. 35 Een geslaagde lezing 

26 November Prof. F. van Oostrom / Wereld in Woorden  
(in Lutherse Kerk Woerden) 

ca. 80 Zeer rijk verhaal en met 
veel enthousiasme 
gebracht 

11 December I. Bertsch/ Feesten rondom de Kerst 
symboliek, gebruiken en geschiedenis 

ca. 20 Een deskundig verhaal, 
helaas deden de technische 
mankementen aan gebouw 
en apparatuur er wat 
afbreuk aan. 

 

 
• OVERIGE ACTIVITEITEN; 

 

Maand Onderwerp Aantal 
bezoekers 

Oordeel bezoekers 

9 November Evenement “100 jaar in één dag” in samenwerking 
met Stadsmuseum en Petruskerk 

Ca. 500 Intrigerend schouwspel, 
voor herhaling vatbaar 



    
 

Ledenbestand 
Op 1 januari 2014 had de SHHV totaal 619 leden (waarvan 71 partnerleden). Het aantal is het afgelopen jaar met 26 
afgenomen. 
 
 

Bestuur 
Aftredend en herkiesbaar waren mevr. A. C. M. Vianen-Everwijn en de heer J.G. Vianen. Het bestuur bestaat uit 8 
personen en heeft in 2013 zeven maal vergaderd. 
 
 

Commissies 
Sinds 2007 heeft de SHHV enkele commissies, waarmee de werkzaamheden in de vereniging over meer personen 
worden verdeeld. Er is een activiteiten-commissie, bestaande uit 5 personen, die het jaarlijkse programma aan 
lezingen en excursies ontwikkelt. Verder is er een boekentafel bestaande uit 4 leden; zij verzorgen de in- en verkoop 
van boeken die betrekking hebben op de regio, door het organiseren van een boekentafel tijdens lezingen en bij andere 
gelegenheden en de verkoop op bestelling (via post en internet). 
Daarnaast is er een distributie- en verzendgroep van 6 personen die zorgt dat de nieuwsbrief en Heemtijdinghen bij de 
leden komt. 
 
 

Projectgroep Harmelen   
In Harmelen is een groep enthousiaste SHHV-leden, die tal van activiteiten organiseert. Naast de organisatie van de 
lezing in oktober, waren ze aanwezig op de jaarlijkse septembermarkt en bij Open Monumentendag. 
 
 

Overige Initiatieven  
De SHHV participeert in een landelijk project, Limissie, dat met Europese subsidie beoogt de Romeinse Limes beter 
zichtbaar en beleefbaar te maken voor bewoners en bezoekers van de regio. Eind 2012 werd het deelbudget voor het 
Woerdense deelproject vrijgegeven. Er is in 2013 gewerkt aan de ontwikkeling van een plan om met nieuwe media 
(smartphone, tablet en computer) de Limes op locatie beleefbaar te maken door wandel-/fiets- en vaarroutes, 
vindplaatsen van Romeinse vondsten aan te duiden. Door in het landschap langs de route van het Limespad 
kunstwerken en informatiepanelen te plaatsen, worden toeristen geattendeerd op de Romeinse Limes en verwezen 
naar de digitale informatie. Het project wordt in 2014 gerealiseerd. 
 
 

Historisch Informatiepunt (HIP) 
In het bibliotheekgebouw De Beuk aan de Meulmansweg wordt elke woensdagmiddag van 14-17 uur het HIP bezet. 
Inmiddels vinden Woerdenaren aarzelend hun weg naar deze plek. De samenwerking met de andere bewoners is op 20 
september gevierd bij de opening van de locatie van NuDoen!. De SHHV verzorgde hierbij een speurtocht naar 
kunstwerken, die aansloot op de schilderijen die door de clienten vanNu Doen! waren gemaakt. Ook was een website 
met een kaart gemaakt, waarop alle Woerdense straatnamen van schilders konden worden aangeklikt, waarna 
verwezen werd naar een pagina met informatie over die schilder. 
 
 

Heemtijdinghen  
Deze periodiek is in 2013 viermaal verschenen; drie van de vier nummers hadden afbeeldingen in kleurdruk. De 
steunkleur voor het omslag wordt elk jaar gewijzigd; voor 2013 was dit groen. De redactie kwam tweemaal bijeen en 
heeft zeer regelmatig e-mail, SMS en telefonisch contact. Totaal konden 108 pagina’s worden afgeleverd. Het aantal 
adverteerders nam helaas gedurende het jaar af. 
Er zijn behoorlijke vorderingen gemaakt met het digitaliseren van Heemtijdinghen. De database is al voor 75% gevuld. 
Er zijn inmiddels contacten gelegd met de auteurs om toestemming tot (her)publicatie via internet. Aan het eind van 
2014 hopen we dat een groot aantal van de jaargangen 1958 – 2010 digitaal zijn te bekijken via onze (vernieuwde) 
website. 
 
 

Nieuwsbrief  
De Nieuwsbrief voorziet in een duidelijke behoefte en wordt zeer gewaardeerd, maken wij uit de vele reacties op. Hij 
verschijnt maandelijks tegen het einde van de maand (niet in de vakantiemaand juli). Behalve onze eigen activiteiten, 
worden er ook belangrijk geachte activiteiten op historisch gebied uit de regio of daar buiten, in de Nieuwsbrief 
opgenomen. Ruim 430 leden ontvangt de Nieuwsbrief inmiddels per e-mail; ongeveer 120 leden krijgen deze nog per 
post toegestuurd. Dankzij het grote bestand aan e-mailadressen, kunnen wij incidenteel nog tussendoor op een 
bepaalde actualiteit attenderen. 
 
SHB-uitgaven 
In samenwerking met de PvdA afdeling Woerden is in mei SHB-uitgave 39 verschenen: Een goede raad is Rood. In 
november verscheen SHB-uitgave 40: Woerden binnen de Stadsgracht, 100 jaar verandering in beeld. De oplage van 
1350 exemplaren was binnen drie maanden vrijwel geheel verkocht. De boekentafel heeft nog enkele exemplaren. 
 
 

Internet 
In 2013 is er een start gemaakt met het vernieuwen van de website in samenwerking met het Woerdense 
Internetbureau Ventizo. Sinds begin 2014 is deze nieuwe website te raadplegen.   
Wat veel tijd en werk heeft gekost en nog kost is het digitaliseren van de oude jaargangen van Heemtijdinghen. 
Doordat we toestemming moeten hebben van auteurs voor het opnieuw publiceren van hun artikelen, kan het nog wel 
even duren voordat iedereen online alle oude nummers zal kunnen lezen. 
 
 

Gecombineerde bestuursfuncties resp. vertegenwoordigingen 
Mevrouw M. Mulder-Snauw die bestuurslid is van de SHHV, bekleedt tevens de functie van penningmeester van Hugo 
Kotestein (HK); zij is degene die hiermee de directe band met HK vertegenwoordigt. 
 
 
 
 

Woerden, maart 2013 Frans Langen/secretaris, Lex Albers/voorzitter 



FINANCIEEL VERSLAG 2013

BALANS

ACTIVA PASSIVA

01-01-2013 Realisatie 31-12-2013 01-01-2013 Realisatie 31-12-2013
Vaste Activa Vermogen

apparatuur 490,53 152,60 152,60 Algemene Reserve 5.095,39 5.042,40 5.042,40 

voorraad laserpennen  - 242,44 242,44 Bestemmingsreserve jubileum 1.850,00 1.850,00             1.850,00             
DVD's 559,50 279,50 279,50               

Debiteuren

Vooruit betaald  -  -  - Crediteuren

Nog te ontvangen 15.896,39 260,27 260,27 

Vooruit ontvangen 18.052,28 6.721,02 6.721,02 

Borgbetaling aan TPG 220,00 220,00 220,00 

 - 

Nog te betalen 1.039,41 2.697,47 2.697,47 

Liquiditeit

Kas 10,14  -  - 

Giro 410,52 577,09 577,09 

Zakelijke Spaarrekening 8.450,00 14.578,99 14.578,99 

Totaal 26.037,08 16.310,89 16.310,89 26.037,08 16.310,89 16.310,89 

EXPLOITATIE

LASTEN BATEN

2013 2013 2012 2013 2013 2012

Begroting Realisatie Realisatie Begroting Realisatie Realisatie

Heemtijdinghen 9.500,00            7.942,98 9.026,89            Contributie 13.600,00          13.130,00            13.767,25 

Nieuwsbrief 200,00               26,93 243,50               Partnerleden 700,00               690,00               710,00 

Porto mailing 1.900,00             1.813,16 1.878,33             Giften/Legaten 400,00               500,00               422,85 

Enveloppen/brochures 250,00               223,79 140,49                Verzend vergoedingen 140,00                70,00                  105,00 

Printkosten -                      1.114,71 -                      

Zaalhuur 600,00               808,00 560,00               Sponsoring 250,00               -                      

Activiteiten SHHV (incl film) 1.400,00             1.002,00 1.222,95             Advertentie-opbrengst 520,00               390,00               360,00 

Diversen 50,00                 345,00 169,26                

Kosten boekentafel -                      -                      -                      Verkoop boekentafel -                      152,66                104,54 

Limesreis 2012 -                      -                      1.803,04 Limesreis 2012 -                      -                      1.803,03 

Activiteiten Themajaar Woerden -                      597,38 1.286,55 Activiteiten Themajaar Woerden -                      597,38               872,51 

Leadersubsidie (penvoerder voor de 

werkgroep Themajaar Woerden)
-                      -                      25.695,66 

Leadersubsidie (penvoerder voor 

de werkgroep Themajaar 

Woerden)

-                      -                      25.695,62 

Excursies 2.500,00            2.628,14 2.543,10             Excursies 2.500,00            2.330,34            2.361,50 

100 jaar in een dag 1.317,02 100 jaar in een dag -                      1.300,00              - 

Website 600,00               676,22 37,91                   

Bestuurskosten 150,00                22,74 5,50                    

Administratie 100,00                16,75 71,79                   

Bankkosten 150,00                144,48 185,28                Renteopbrengsten 150,00                172,08                278,99 

400,00               264,21 412,00                

Overige baten 100,00                17,22                   138,30 

Afschrijving 400,00               459,16 761,62 

Resultaat (positief) 160,00                575,72                Resultaat (negatief) 52,99                   - 

18.360,00 19.402,67 46.619,59 18.360,00 19.402,67 46.619,59 

Representatie/verenigingskosten/verzekeri



Jaarrekening SHHV 2013   Joop Vianen/penningmeester 

Toelichting op de Balans 

Vaste activa: dit jaar zijn voor drie jaren laserpennen (€ 364) aangeschaft en 

geactiveerd op de balans; dit jaar wordt het laatste deel van de beamer en 

geluidsapparatuur afgeschreven en wordt voor de eerste keer afgeschreven op 

de in 2012 aangeschafte laserprinters. 

Debiteuren: het Nog te vorderen bedrag betreft met name de nog te ontvangen 

bankrente en de borg aan TPG van € 220. 

Vermogen:  het negatieve resultaat van € 53 komt ten laste van de Algemene 

Reserve.  

Crediteuren: Vooruit ontvangen bedragen betreft betalingen van de contributies 

2014 en er is  nog een klein saldo van € 23 van de door de Gemeente verstrekte 

subsidie voor het Themajaar (2011) beschikbaar, hetgeen de komende jaren kan 

worden aangewend. En een bedrag van € 2925 resteert nog van de in 2007 

vooruit ontvangen sponsoring van het VSB fonds in Alphen aan de Rijn, welke is 

te benutten voor een kadastrale atlas van de regio Bodegraven/Zwammerdam.  

Nog te betalen: dit betreft voornamelijk de geschatte uitgaven voor 

Heemtijdinghen 2013 nr. 4. , die pas begin februari 2014 kon worden uitgebracht. 

Toelichting op de Exploitatie rekening  

Lasten: meer uitgaven dan begroot werden in 2013 geregistreerd voor 

Printkosten ( vanwege meer volume en duurdere printerinkt)  Zaalhuur, Diversen 

(m.n. de afboeking van DVD ad. € 280) Excursies  (m.n. de excursie naar 

Zierikzee kon niet ten volle worden gedekt door de bijdragen), de Website en 

Afschrijving (zie hierboven). De kosten voor het evenement op 9 november   “100 

jaar in een dag“  konden worden gedekt uit subsidie en sponsorbijdragen van o.a. 

CPW en VSB fonds. De kosten voor het Themajaar werden in hoge mate gedekt 

uit de daarvoor gereserveerde subsidie van de Gemeente Woerden. 

Geringere lasten waren voor de Heemtijdingen, Activiteiten (zaal en sprekers), 

Bestuur/Administratie/Bank en Representatie-/Verenigings-/Verzekering-/KvK 

kosten. 

Baten: De contributiebetalingen en giften bleven licht (2,5%) achter bij de 

begroting door het dalend aantal leden. Ook de sponsoring en de advertentie 

opbrengsten waren minder. De verkoop van de boekentafel en de rente 

opbrengsten waren hoger dan voorzien.  

Resultaat: Een klein negatief resultaat van (€ 53) volgde uit bovenstaande 

baten, die over de hele linie achterbleven en de lasten ontwikkelingen, die 

ondanks mindere uitgaven voor Heemtijdingen en de Activiteiten (sprekers en 

zaalhuur) hoger uitkwamen door de Print-kosten en Diversen. Dit resultaat wordt 

in mindering gebracht op de Algemene Reserve.   



BEGROTING 2014

LASTEN BATEN

Begroting 2014 Realisatie 2013 Begroting 2013 Begroting 2014 Realisatie 2013 Begroting 2013

€ €

Heemtijdinghen exl Ht13-4 9000 7943 9500 Contributie 12750 13130 13600

Nieuwsbrief 40 26 200 Partnerleden 700 690 700

Printkosten 750 1115

Porto mailing NB 475 575 1900 Giften/Legaten 500 500 400

Port mailing HT 1250 1238

Enveloppen/brochures
/ledenkaart 200 224 250 Verzending vergoeding 70 70 140

Zaalhuur 800 808 600 Sponsoring 100 0 250

Advertentie-opbrengsten 520 390 520

Activiteiten SHHV 1250 1002 1400

Activiteiten themajaar  0 597

Activiteiten Limesreis 0 0 SHHV - activiteiten 0 0

Activiteiten Leader 0 0 Activiteiten Themajaar 0 597

Evenement 100 jaar in een dag 0 1317 Activiteiten Limesreis 0 0

Diversen 100 345 50 Activiteiten Leader 0

Kosten boekentafel 0 0 0 Evenement 100 jaar in een dag 0 1300

Excursies 2500 2628 2500

Website hosting + naam 300 676 600 Verkoop boekentafel 100 153 0

Bestuurskosten 23 23 150

Administratie 25 17 100 Excursies 2500 2330 2500

Bankkosten 150 145 150

Verenigingskosten
representatie/verzekering/KvK 200 264 400 Renteopbrengsten 200 172 150

Afschrijving 477 459 400 Overige baten 100 17 100

Resultaat (positief) 0 160 Resultaat  (negatief) 53

TOTAAL 17540 19402 18360 TOTAAL 17540 19402 18360



 

Begroting SHHV 2014 
 

Toelichting Baten: 

Contributie: Opnieuw wordt rekening gehouden met een dalend aantal  leden. 

Sponsoring en advertentie opbrengsten: een extra inspanning moet worden verricht om 

deze weer te laten toenemen. 

Excursie: er wordt naar gestreefd om de excursie weer volledig kostendekkend te 

organiseren. 

Activiteiten : zullen steeds kostendekkend worden geëntameerd. 

 

Toelichting Lasten:  

Heemtijdinghen: voor de HT worden in 2014 meer  middelen beschikbaar gesteld om 

geen financiële belemmeringen op te leggen aan veranderingen/vernieuwing van het  

centrale product van SHHV.  

Printkosten: door reductie van de prijs, lay out van de Nieuwsbrief en optimalere 

afstemming van de printers zullen deze  kosten lager worden. 

Porto kosten: staan wel onder druk door prijsverhogingen.  

Zaalhuur en Activiteiten: aan deze voor  SHHV leden zo belangrijke activiteiten kan 

opnieuw ca  € 2000 worden besteed. 

Website: na de vernieuwing van de site eind 2013 zullen ook in het komende jaar nog 

meerdere  lasten moeten worden gemaakt om de site te optimaliseren. 

Afschrijvingen zijn in lijn met de aanschaf van de diverse activa en het 

afschrijvingsregime.  

Tenslotte: voor de andere lasten wordt zoveel mogelijk  aangesloten bij de lasten van 

2013. 
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