SHHV AGENDA JAARVERGADERING WOENSDAG 20 MAART 2013
2013

Plaats: De Dam, Wilhelminaweg 79 te Woerden
Tijd: 19.30 - 20.00 uur.

Alle stukken voor de ledenvergadering liggen vanaf 19.00 uur in de Dam ter inzage.

1.

Opening en mededelingen.

2.

Verslag van de Ledenvergadering van 22 maart 2012.
2012.

3.

Jaarverslag 2012 van de secretaris en financiële zaken:
• Jaarverslag 2012 ter kennisname
• Vaststelling jaarrekening 2012
• Verslag van de kascommissie 2012 en decharge van het bestuur
• Vaststelling begroting 2013
• Benoeming leden kascommissie 2013.

4.

Aanpassing jaarlijkse contributie.
contributie.
Om de vereniging trachten te verjongen stelt het bestuur voor om voor jongeren in de
leeftijd tot en met 25 jaar (aantoonbaar met geldig identiteitsbewijs) , genoemd
juniorleden, een gereduceerd tarief van € 10,- per jaar in te voeren, waarbij juniorleden
dezelfde rechten krijgen als leden, met dien verstande dat er slechts één exemplaar
van Heemtijdinghen wordt verzonden per verzendadres.

5.

Bestuursverkiezing.
Dit jaar zijn aftredend en terstond herkiesbaar de bestuursleden:
• Mevrouw A.C.M. Vianen-Everwijn;
• De heer J.G. Vianen.
Tegenkandidaten dienen tenminste 72 uur voorafgaand aan de ledenveergadering
door tenminste 10 leden schriftelijk bij het bestuur te worden voorgedragen.

6.

Rondvraag en sluiting.

STICHTSSTICHTS-HOLLANDSE HISTORISCHE VERENIGING
werkgebied:

opgericht in 1957
gevestigd te Woerden
de (voormalige) gemeenten: Bodegraven, Driebruggen, Harmelen,
Kamerik, Linschoten,
Montfoort,
Oudewater,
Snelrewaard,
Willeskop, Woerden, Zegveld.

secretariaat:

Bekenlaan 20, 3448 XC Woerden
internet: www.shhv.info

telefoon: 0348 - 41 75 77
e-mail:
mail@shhv.info

bank:

IBAN: NL05INGB0000330797.
t.n.v. Stichts-Hollandse Historische Vereniging te Woerden

KvK-nummer:

40.46.44.34

VERSLAG VAN DE JAARVERGADERING VAN 22 MAART 2012
Locatie: De Dam, Wilhelminaweg 79 te Woerden
AANWEZIGE BESTUURSLEDEN:
BESTUURSLEDEN Lex Albers (vz), Karel Maartense, Magdaleen Mulder, Frans Langen (secr);
AFWEZIG: (met bericht van verhindering): Mevr. M. van Oosterom-Meckl (pen) en de heer C.E. de Leeuw, Bob
Becking, Wim Greeven en Theo Aarsen.
AANWEZIG: plm. 25 leden.

AGENDAPUNTEN:
1.

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

2. Verslag van de Ledenvergadering van 17 maart 2011
Hr. Bles verduidelijkt de opmerking bij punt 3 ‘’Het verslag wordt goedgekeurd, nadat Hr. Bles zijn excuses
aanbiedt voor de gekozen kleur van Heemtijdinghen’’. Er was een probleem met de drukker over de te
zachte kleur van de verf voor de omslag waardoor er enige exemplaren krassen vertoonden. Dit is met de
drukker besproken en hiervoor is compensatie gegeven.
Verslag wordt met deze tekstuele aanpassing goedgekeurd.
3. Jaarverslag 2011 van de secretaris en financiële zaken:
- Jaarverslag.
Jaarverslag
Wordt goedgekeurd. Geen opmerkingen.
-

-

Vaststelling jaarrekening 2011.
2011
De volgende vragen worden gesteld:
A
Er is een bestemmingsreserve jubileum opgenomen van € 800. Is het de bedoeling dat er
elk jaar € 800 wordt gereserveerd. Zo ja, dan moet dit bedrag ook worden opgenomen in
de begroting.
Voorzitter deelt mede dat geprobeerd wordt om voor het jubileumjaar een wat grotere
reserve op te bouwen afhankelijk van het resultaat per jaar. Officieel zou dit bedrag in de
algemene reserve moeten worden opgenomen, maar het is toegestaan om
bestemmingsreserves te vormen als onderverdeling.
B
Voor de werkgroep Harmelen is voor 2011 een bedrag van € 300 opgenomen. In de
begroting voor 2012 is dit bedrag niet opgenomen terwijl er wel kosten worden gemaakt.
Voorzitter deelt mede dat met ingang van 2012 de kosten in de overige begrotingsposten
worden verwerkt.
C
Vraag welke sponsors er een bijdrage leveren.
Voorzitter deelt mede dat voor de QR-code een bijdrage is gegeven door het VSB-fonds. Er
moet nog een bedrag van €545 worden terug betaald omdat dit niet gebruikt is.
De gemeente heeft eind 2010 een subsidie gegeven voor activiteiten in het kader van
Themajaren, die ook nog gebruikt mag worden in 2011/2012. Hiervan is nu € 846 gebruikt.
De rest staat op de balans. Verder zijn er geen inkomsten van sponsors.
Hiermee wordt de jaarrekening vastgesteld.
Verslag van de kascommissie 2011 en decharge van het bestuur.
De kascommissie 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 verstuurd.

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

-

Vaststelling begroting
Voorzitter geeft een toelichting op het feit dat er een groter bedrag is opgenomen voor het vernieuwen
van de website. De begroting voor 2012 wordt goedgekeurd.

-

Benoeming leden kascommissie 2012
De nieuwe leden voor de kascommissie 2012 zijn: A. van Dieijen en B. Rigter.

4. Bestuursverkiezing
Drie bestuursleden hebben te kennen gegeven uit het bestuur te willen treden: de heer C.E. de Leeuw om
gezondheidsredenen .Mevr. M. van Oosterom-Meckl, een onmisbare spil in uitvoerende zaken. Beiden zijn
vanavond niet aanwezig. Voorzitter en secretaris zullen op gepaste wijze deze leden bedanken voor hun
inzet. De taken van Mevr. Van Oosterom zijn te veel voor één persoon. Deze zullen lopende het jaar worden
herverdeeld.
De heer K. Maartense, het historisch geweten van Woerden zoals de voorzitter hem noemt. Hij is sinds
2005 lid van het bestuur. Hij wordt bedankt voor zijn inzet en bijdrage voor het bestuur en ontvangt
hiervoor een net verschenen boek over de Middeleeuwen en een bos bloemen.
Kandidaatsbestuursleden zijn Mevr. L. Vianen-Everwijn, de heer J. Vianen en de heer B. van Noort.
Mevr. Vianen en de heer van Noort stellen zich voor. De heer Vianen is afwezig vanwege werkzaamheden in
Tilburg. Er zijn geen bezwaren zodat deze nieuwe bestuursleden worden benoemd.
Het rooster van aftreden zal worden aangepast.
5. Rondvraag en sluiting.
Er zijn geen vragen voor de rondvraag.
Voorzitter heeft nog twee mededelingen:
- De bibliotheek zal een ‘’ historisch informatiepunt’’, een HIP, krijgen in de ruimte waar nu de
kunstuitleen zit. Het is de bedoeling dat er een boekenkast komt met boeken van historisch Woerden en
digitaal materiaal. Er komt een boekentafel waaraan mensen kunnen lezen en informatie kunnen
bestuderen/verwerken.
Het stadsmuseum zal zorgen voor invulling door een aantal stukken vanuit de collectie van het
museum. De SHHV participeert hierin ook. Het is het streven dat elke woensdagmiddag een lid van de
vereniging aanwezig is bij de boekentafel om eventueel toelichting/info te kunnen geven. Hiervoor
worden mensen gezocht.
Overleg is gaande.
- De gemeente wil iets met het exercitieterrein. In de plaatselijke pers is de tendens dat het moet blijven
zoals het was. Voorzitter wijst er op dat het niet altijd zo is geweest. Voor 1830 was het een Ravelijn. Je
zou kunnen denken om aan deze vroegere functie ook aandacht te geven in enigerlei vorm. SHVV denkt
hierin mee.
Voorzitter sluit de vergadering om 20:05.

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

STICHTSSTICHTS-HOLLANDSE HISTORISCHE VERENIGING
Jaarverslag 2012
2012

EXCURSIES, FILMS EN LEZINGEN:
Woerden heeft ook in 2012 als themajaar De ROMEINEN gehad.
Diverse activiteiten van de SHHV stonden dan ook in het teken van dat thema.
In onderstaand overzicht kunt u alle activiteiten terugvinden.
•
EXCURSIES
Datum
25 Februari

Onderwerp
Amsterdams Stadsarchief

Aantal deelnemers
21

25 Augustus

Zomerexcursie Tongeren

32

Onderwerp
Nicholas Nickleby

Aantal deelnemers
ca. 16

•

FILMS

Datum
10 Oktober
•

Oordeel deelnemers
Goed georganiseerd,
indrukwekkend gebouw en collectie
Zeer enthousiast

Oordeel deelnemers
Goed tijdsbeeld

LEZINGEN

Datum

Spreker / Onderwerp

10 Januari

Ed Janson / Treinramp bij Harmelen

Aantal
bezoekers
ca..65

15 Februari
22 Maart
17 April
23 Mei
20 Juni

Wim Dral / Anthonie van der Helm
Lex Albers / Geschiedenis van Woerden
Maarten Dolman / Molens in de regio (in Harmelen)
Martijn Icks / Heliogabalus (in de bibliotheek Woerden)
Prof. De Blois / Romeinen en voedsel

30
35
ca. 35
ca 45
40

21 Augustus

Lauran Toorians / Tongeren en prehistorische stammen
(in de bibliotheek Woerden)
Hr. De Boer / De Kromme Kamp te Waarder, een burcht?
(in Waarder)
Marco Houtzager / Arm & Rijk Daggelderhuisje de Kievit
(in Harmelen)
Paul Bröker / Jan van Eyck (Lutherse kerk Woerden)
Ruud Priem / De wereld van Gerrit Pieterszn en Jan
Pieterszoon Sweelinck (voorafgegaan door muziek van
Sweelinck)

30

26 September
30 Oktober
29 November
10 December

•

Oordeel bezoekers
Indrukwekkende reacties
uit de zaal bij dit verhaal

10

Boeiende lezing
Leuk onderwerp
Goede spreker
Zeer positief over de
spreker en zijn verhaal
Verhelderende lezing voor
deelnemers aan excursie
Verrassende resultaten,
deskundige spreker
Teveel voorlezen

ca. 70
20

Zeer boeiend verhaal
Deskundige spreker

Aantal
bezoekers
250

Oordeel bezoekers

300

Enthousiaste jongeren

17

Bijzonder gebouw, uniek
moment
Positief

50

OVERIGE ACTIVITEITEN;

Maand

Onderwerp

12 Maart

8 September

Viering Woerden 640 jaar stadsrechten in het
Kasteel
Romeinen in Woerden; Re-enactmentgroep
Kastelendag en Landelijke fietsdag
Boekentafels bij Open Monumenten Dag:
Groen van Toen
Bezichtiging van Villa Kop en Hagen

24 November

Warenhuis van de Geschiedenis

23 + 24 Mei
28 Mei
8 September

200

1

Leuk initiatief

Ledenbestand
Op 1 januari 2013 had de SHHV totaal 645 leden. Het aantal is het afgelopen jaar met 16 toegenomen.
Bestuur
Drie bestuursleden zijn uit het bestuur getreden: mevr. M. E. van Oosterom-Meckl, de heer C. K. Maartense en
de heer C. E. de Leeuw.. Er zijn in 2012 drie bestuursleden toegetreden: mevr. A.C.M. Vianen-Everwijn, de heer
J.G. Vianen en de heer B.A.C. van Noort. Het bestuur bestaat uit 8 personen en heeft in 2012 acht maal
vergaderd.
Commissies
Sinds 2007 heeft de SHHV enkele commissies, waarmee de werkzaamheden in de vereniging over meer
personen worden verdeeld en daardoor ook kunnen toenemen. 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 3 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, het ‘Warenhuis van de
Geschiedenis’ (voorheen de jaarlijkse boekenbeurs) 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 op tijd 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 april en oktober, waren ze aanwezig op de jaarlijkse septembermarkt en bij Open
Monumentendag. Er zijn in 2012 twee gesponsorde nieuwsbrieven in Harmelen huis aan huis verspreid met
informatie over de lokale historie.
Op Klassendag kregen kinderen van de basisschool een rondleiding door het historisch groen onder leiding
van projectgroep leden.
Overige Initiatieven
De SHHV participeert sinds 2009 in de werkgroep Themajaar Woerden. In 2012 was er wederom sprake van
een geslaagde samenwerking, waardoor diverse activiteiten konden worden opgezet.. Dit jaar is de Limesreis
in de regio Woerden georganiseerd (een groep mensen liep van Katwijk naar Nijmegen langs de Limes). Er
was een middagprogramma op het Kerkplein, een lezing in de bibliotheek Woerden en een scholingsactiviteit
in samenwerking met de KUVO voor 300 basisschoolkinderen. Veel enthousiaste jeugd. Verder is in 2012 een
project met Europese subsidie gerealiseerd: arrangementen in een samenwerking tussen de Stichting
Romeins Schip en de Boerinn zorgen dat de geschiedenis beleefbaar wordt. Zie de website
www.limesetlaurium.nl voor meer informatie.
In 2012 is ook een initaitief genomen voor de opzet van een HIP, Historisch Informatie Punt, in samenwerking
met de bibliotheek in Woerden. De bedoeling is dat er op elke woensdagmiddag een vrijwilliger van onze
vereniging historische informatie kan geven aan voornamelijk jongeren. We zijn nog zoekende naar een goede
invulling van mogelijke activiteiten.
Heemtijdinghen
Deze periodiek is in 2012 viermaal verschenen; drie van de vier afleveringen werden in kleur uitgevoerd. In de
loop van het jaar heeft het bestuur het budget voor Heemtijdinghen verhoogd om meer pagina’s te kunnen
uitgeven. De steunkleur voor het omslag wordt elk jaar gewijzigd; voor 2012 was dit geel. De redactie kwam
tweemaal bijeen. Een inhoudsopgave van de artikelen uit Heemtijdinghen is op onze website terug te vinden.
Er is een start gemaakt met het digitaliseren van Heemtijdinghen. Aan het eind van 2013 hopen we dat de
jaargangen 1965 – 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 140 leden krijgen deze nog per post toegestuurd. Dankzij het grote bestand aan e-mailadressen,
kunnen wij incidenteel nog tussendoor op een bepaalde actualiteit attenderen.
Internet
De website heeft in de loop van 2012 slechts een enkele toevoeging gekregen.
Er is een pagina opgenomen voor het gebruik van de app Layar waarbij nu via uw smartphone 33 belangrijk
geachte punten in Woerden en omgeving kunnen worden gevonden met achtergrondinformatie. Verder zijn
onder beeld en geluid enkele items toegevoegd.
In 2013 hebben we het voornemen een nieuwe website met meer functionele mogelijkheden te lanceren.
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. De heer A.
Albers treedt sinds 2010 als voorzitter van de werkgroep Themajaar Woerden op.
Woerden, februari 2013

Frans Langen/secretaris, Lex Albers/voorzitter
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46.619,59

20.080,00

24-2-2013

761,62
575,72

320,00
185,00

Afschrijving
Resultaat (positief)

412,00

600,00

Representatie/verenigings-kosten/
verzekering/ KvK

37,91
5,50
71,79
185,28

300,00
100,00
100,00
150,00

-

21.388,45

836,62
1.756,76

340,36

104,06
41,40
9,66
117,19

2.161,48

25.695,66
2.543,10

846,59

-

8.530,86
331,95
1.748,94
616,67
979,20
1.732,65
1.234,06

Realisatie

2011

Nog te betalen

Vooruit ontvangen

Crediteuren

Vermogen
Algemene Reserve
Bestemmingsreserve jubileum

100,00
-

Verkoop boekentafel
Activiteit QR-code 2010

Overige baten

Renteopbrengsten

Activiteiten Themajaar Woerden
Leadersubsidie (penvoerder voor de
werkgroep Themajaar Woerden)
Excursies
Film vergoeding

20.080,00

200,00

200,00

3.500,00

480,00

Advertentie-opbrengst

Limesreis 2012

14.500,00
600,00
500,00

Begroting

2012

16.706,12

2.880,60

7.455,85

4.769,67
1.600,00

01-01-2012

Contributie
Partnerleden
Giften/Legaten
Verzend vergoedingen

EXPLOITATIE

26.037,08

10,14
410,52
8.450,00

1.286,55

1.803,04

9.026,89
243,50
1.878,33
140,49
560,00
1.222,95
169,26
0,00
-

3.500,00

-

-

Limesreis 2012

9.500,00
425,00
2.100,00
350,00
900,00
1.500,00
50,00
-

Realisatie

Begroting

Activiteiten Themajaar Woerden
Leadersubsidie (penvoerder voor de
werkgroep Themajaar Woerden)
Excursies
Film
Website
Bestuurskosten
Administratie
Bankkosten

Heemtijdinghen
Nieuwsbrief
Porto mailing
Enveloppen/brochures
Zaalhuur
Activiteiten SHHV (incl film)
Diversen
Kosten boekentafel
Activiteit QR code 2010

2012

2012

16.706,12

Totaal

LASTEN

611,06
13.950,00

220,00
69,80

Borgbetaling aan TPG
Verrekenen met SHB

Liquiditeit
Kas
Giro
Zakelijke Spaarrekening

15.896,39

257,51
220,00
-

490,53
559,50

31-12-2012

523,25
1.074,50

01-01-2012

BALANS

Vaste Activa
apparatuur
voorraad kantoorartikelen
DVD's
Debiteuren
Vooruit betaald
Nog te ontvangen

+
ACTIVA

Financieel Verslag 2012

46.619,59

138,30

278,99

2361,50

25695,62

872,51

1803,03

104,54
-

360,00

13.767,25
710,00
422,85
105,00

Realisatie

2012

21.388,45

-

250,00

274,16

1.819,00
187,00

846,59

-

47,54
1.234,06

480,00

14.823,75
730,00
520,25
176,10

Realisatie

BATEN
2011

26.037,08

1.039,41

18.052,28

5.095,39
1.850,00

PASSIVA
31-12-2012

Jaarrekening SHHV 2012

Joop Vianen/penningmeester

Toelichting op de Balans.
Vaste activa; afschrijving is normaliter in 6 jaar. In 2012 is versneld afgeschreven op filmdoek en
resterende DVD ’s;
investeringen in printers ten bedrage van € 229, welke in 3 jaar zal worden afgeschreven.
Debiteuren: nog te vorderen bedragen voornamelijk van Leader/Provincie Utrecht ( € 15.617).
Vermogen: de Bestemmingsreserve is gevormd voor het 60-jarig jubileum in 2017. Dit jaar wordt
€250 vanuit het resultaat aan de Bestemmingsreserve toegevoegd.
Vooruit ontvangen: contributie 2013 en ten behoeve van Leader is een bedrag van € 13.216 voor
geschoten door de “Boerinn” die in Leader participeert. Voorts resteert nog € 714 van de subsidie van
de Gemeente Woerden voor het Themajaar (2011), welke in de komende jaren nog benut kan worden.
Nog te betalen: onder andere PostNL (verzending HT 2012-4), De Dam (zaalhuur 2012) en
Gemeente Woerden ( kopieer kosten).
Toelichting op de exploitatie rekening
Lasten:
de Heemtijdinghen, Nieuwsbrieven , verzendingen (de voorraad kantoorartikelen kon worden benut in
het 2012, zie balans) , zaalhuur en Activiteiten SHHV kwamen lager uit dan de begroting; Dit was ook
het geval voor de Website, Bestuur, Administratie, en Representatie/verenigingskosten ed.
Hoger kwamen uit de lasten voor Bankkosten, Afschrijvingen (zie toelichting op de Balans)en
Diversen, dit laatste vanwege de inrichting HIP en bijdrage aan de Septembermarkt in Harmelen.
De kosten voor de excursies konden niet ten volle worden gedekt uit de betalingen van de deelnemers,
met name de deelname aan de excursie naar Tongeren bleef enigszins achter bij de verwachtingen.
De kosten voor Leader blijven binnen het begrote bedrag voor dit project; de definitieve afrekening
vindt plaats in de loop van 2013.
De kosten de activiteiten voor het Themajaar konden voor een groot deel worden gedekt ui t de
subsidie van de Gemeente Woerden (2011). En de kosten voor de Limes reis werden volledig gedekt
uit de subsidie vanuit Rabo Dichtbij-fonds en VSB fonds.
Baten:
Het aantal leden daalde opnieuw, waardoor de contributie in zijn totaliteit lager uit kwam. Het aantal
partnerleden nam enigszins toe. En de giften bleven licht achter bij de verwachtingen. Wel werden er
Verzendvergoedingen ontvangen.
De betaling voor een van de advertenties in Heemtijdinghen bleek oninbaar en moest worden
afgeboekt.
De overige baten bleven wat achter bij de begroting maar de rente-inkomsten kwamen hoger uit .
Resultaat:
Ondanks de lagere contributie dan begroot kon er een positief resultaat worden geboekt, hetgeen
voornamelijk kwam door de lagere lasten onder meer voor de meeste posten zoals Heemtijdinghen, de
Nieuwsbrieven, de lagere verzendkosten en de Activiteiten SHHV (zaalhuur en sprekers). Uit het
resultaat wordt € 250 aan de Bestemmingsreserve voor het jubileum toegevoegd en het restant wordt
toegevoegd aan de Algemene reserve.

24-2-2013

Resultaat (positief)
TOTAAL

Diversen
Kosten boekentafel
Excursies
Website hosting + naam
Bestuurskosten
Administratie
Bankkosten
Verenigingskosten
representatie/verzekering/KvK
Afschrijving

Heemtijdinghen
Nieuwsbrief
Porto mailing
Enveloppen/brochures
/ledenkaart
Zaalhuur
Activiteiten
Activiteiten themajaar
Activiteiten Limesreis
Activiteiten Leader

LASTEN

762

400
576
46.620

600

412

400

185
20.080

320

50
0
3.500
300
100
100
150

350
900
1.500

169
0
2.543
38
6
72
184

140
560
1.223
1.287
1.803
25.696

250
600
1.400

9.500
425
2.100

2012
Begroting

50
0
2.500
600
150
100
150

9.027
244
1.878

Realisatie
9.500
200
1.900

160
18.360

Begroting

2013

0
520

Verkoop boekentafel
Advertentie-opbrengsten
SHHV - activiteiten
Activiteiten Themajaar
Activiteiten Limesreis
Activiteiten Leader
Excursies

TOTAAL

Renteopbrengsten
Overige baten

250

Sponsoring

18.360

150
100

2.500

105

140

Verzending vergoeding

46.620

279
138

105
360
0
873
1.803
25.696
2.361

13.767
710
423

2013
Begroting
Realisatie
13.600
700
400

Contributie
Partnerleden
Giften/Legaten

BATEN

BEGROTING 2013

20.080

200
200

3.500

100
480

14.500
600
500

2012
Begroting

Begroting SHHV 2013.
Toelichting Baten:
Contributie: rekening wordt gehouden met een geringe terugloop van het aantal leden. Het
contributiebedrag kan vooralsnog gelijk gehouden worden.
Sponsoring: afspraken zijn gemaakt voor sponsoring in 2013
Advertentie opbrengsten: een lichte prijsverhoging voor de advertenties in de Heemtijdinghen
wordt doorgevoerd.
Activiteiten, anders dan de reguliere Activiteiten SHHV en excursie: deze zullen kostendekkend
worden ontwikkeld en uitgevoerd.
Voor de andere opbrengsten wordt nauw aangesloten bij de bedragen uit 2012.
Toelichting Lasten
Activiteiten SHHV: een lichte verhoging ten opzichte van 2012 wordt ingepland in verband met
hogere vergoedingen voor deskundige sprekers.
Voor de website ontwikkeling, zoals al in 2012 voorzien, worden meer middelen gereserveerd.
Voor de andere kostenposten wordt nauw aangesloten bij de bedragen uit 2012.
Afschrijvingen: rekening is gehouden met de aanschaf van nieuwe cadeaus voor sprekers in de
komende twee jaar.

17-2-2013
Joop Vianen, penningmeester SHHV.

