
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

 
 

Uitnodiging voor:  
SHHV Agenda jaarlijkse  Ledenvergadering op  maandag, 30 maart 2015 
Plaats: Prinsenzaal van Het Kasteel 
Tijd: 19.00-19.30 
 
 
Alle stukken voor de Ledenvergadering liggen vanaf 18.30  in de Prinsenzaal  ter inzage 
 

1. Opening en mededelingen 

 

2. Verslag van de Ledenvergadering van 7 april 2014 

 

3. Jaarverslag 2014 van de secretaris/penningmeester: 

 

- Jaarverslag 2014 ter kennisname  

- Vaststelling jaarrekening 2014 

- Verslag van de Kascommissie 2014 en decharge van het bestuur 

- Vaststelling Begroting 2015 

- Benoeming leden Kascommissie 2015 

 

4. Bestuursverkiezing 

4.1. Dit jaar zijn de volgende bestuursleden afgetreden: 

- De heer L. Albers, voorzitter 

- De heer F. Langen,  

Voor de functie van voorzitter van het bestuur draagt het zittende bestuur de volgende 
kandidaat voor: 
-  De heer N. de Kort, zie ommezijde voor foto en persoonsbeschrijving 

4.2.    Aftreden en terstond herkiesbaar is:  
De heer T. Scheffelaar als vertegenwoordiger van de Werkgroep Harmelen 
 
4.3    Het bestuur zoekt nog een of meerdere bestuursleden, kandidaten hiervoor kunnen zich 
aanmelden of worden voorgedragen, bij voorkeur binnen 72 uur voorafgaande aan de 
ledenvergadering  
 
4.4.  Tegenkandidaten voor de functie van voorzitter dienen tenminste 72 uur voorafgaand aan 
de ledenvergadering door tenminste tien leden schriftelijk bij het Bestuur te worden 
voorgedragen.  
 

5. Rondvraag en sluiting 
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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 

Even voorstellen… 
Samen met mijn vrouw Inge, en beide in Woerden geboren en getogen zonen Floris (24) en Timo (22) 
woon ik sinds ongeveer een jaar op nummer 13 in de Van Oudheusdenstraat in Woerden. Wij kwamen 
destijds, eind 1989, in Woerden wonen vanuit Utrecht en streken eerst neer in Molenvliet, later in Snel 
en Polanen.  

Mijn wieg stond in 1956 ver weg, in Pennsylvania (Verenigde Staten), 
maar omdat mijn ouders beiden Nederlander waren ga ik nu door het 
leven met een dubbele nationaliteit. Eerdere woonplaatsen waren (kort) 
Bodegraven, Amstelveen en Lisse. Toch, zo bleek uit mijn eigen amateur-
genealogisch onderzoek, liggen de wortels van mijn familie – te traceren 
tot het begin van de 17e eeuw in Montfoort – stevig in de Rijnstreek. Een 
geslacht van ambachtslieden (timmermannen, handelaren van mijn 
moeders kant) dat zich steeds ophield globaal tussen Leiden en Utrecht. 
Of tussen het Stichtse en het Hollandse, als je wilt. En zo is het nog 
steeds, met zusters in Utrecht en Leiden, en een broer in Alphen aan den 
Rijn, met ouders uit het Bodegraafse (moeder) en oorspronkelijk 
Hazerswoude (vaders kant).  

Mijn professionele achtergrond ligt in de exacte wetenschappen (sterrenkunde, wis- en natuurkunde) 
en al zo’n 30 jaar in het zelfstandige ondernemerschap, waarin de rode draad van de activiteiten is 
samen te vatten tot “moeilijke dingen makkelijk uitleggen”. Naast het werk dat ik voor de SHHV hoop te 
mogen gaan doen, ben ik ook nog voorzitter van de (landelijke) Koninklijke Nederlandse Vereniging 
voor Weer en Sterrenkunde – een federatie van ruim 50 organisaties waarin zo’n 5.000 
belangstellenden en amateur-wetenschappers elkaar gevonden hebben. Die bestuurlijke ervaring komt 
altijd van pas. 

 
Ik geef graag gehoor aan het verzoek van het bestuur SHHV om als voorzitter te worden voorgedragen 
aan de Ledenvergadering zo te mogen bijdragen aan het bewustzijn dat wij leven in een prachtige 
streek, met een rijk verleden en een boeiende schakering aan geweldige mensen die hier vroeger, nu 
en straks hun plek wisten en weten. 
 
 Woerden, 13 maart 2015 / Niek de Kort 
 

 

 

 



 
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 7 APRIL 2014 
Locatie: Raadzaal Kasteel te Woerden 

AANWEZIGE BESTUURSLEDEN: Lex Albers (vz),  Frans Langen (secr), Joop Vianen 
 
AFWEZIG (met bericht van verhindering): Letty Vianen (ziek), Magdaleen Mulder 
 
AANWEZIG: plm. 20 leden. 

 
AGENDAPUNTEN: 
 

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

 
2. Verslag van de Ledenvergadering van 20 maart 2013. 

Verslag wordt onveranderd goedgekeurd met dankzegging aan de notulist. 
 

3. Jaarverslag 2013 van de secretaris en financiële zaken: 
- Jaarverslag. 

Er zijn geen vragen of opmerkingen. 
Het Jaarverslag 2013 wordt onveranderd goedgekeurd.  
 

- Vaststelling jaarrekening 2013. 
Penningmeester geeft een korte toelichting.  
Door afmeldingen is bijdrage contributies lager dan begroot. 
Er zijn een aantal besparingen gedaan, maar door hogere printkosten is het resultaat €50 
negatief. Dit bedrag gaat van de reserves af.  

  
       Er zijn geen vragen. 
 

- Verslag van de kascommissie 2013 en decharge van het bestuur. 
De kascommissie heeft op 7 maart de boeken gecontroleerd en geeft goedkeuring aan het 
financiële verslag. Ben Rigter leest tekst voor van verslag kascommissie. 
Hiermee wordt het bestuur gedechargeerd. Het verslag kascommissie is aan de secretaris 
overhandigd. Er ontbreekt nog een handtekening van Dhr Warning. 

 
- Vaststelling begroting 2014 

Penningmeester geeft een toelichting en wijst op de zorg voor contributie en ledenverloop en 
sponsoring voor Heemtijdinghen.  
 
De begroting voor 2014 wordt goedgekeurd. 
 

- Benoeming leden kascommissie 2014 
De nieuwe leden voor de kascommissie 2014 zijn de heren Warning en Westrate (reserve is 
Dhr. Machielse). 

 
4 Bestuursverkiezing 
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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. 

Er zijn 3 bestuursleden die te kennen hebben gegeven terug te treden uit het bestuur, te weten 
Mevrouw Mees en de heren den Engelsman en van Noort. 
De heren Engelsman en van Noort zijn niet aanwezig en zullen door de secretaris op een geschikt 
moment worden bedankt voor hun inzet met overhandiging van een presentje. 
De vz memoreert dat Mevrouw Mees zeer actief is betrokken bij de boekentafel, en de 
evenementen Warenhuis van de Geschiedenis en 100 jaar in één dag. Ze wil actief betrokken 
blijven bij de activiteiten van de boekentafel. Ze ontvangt een bloemetje en een presentje. 
 
De vergadering gaat akkoord met de benoeming van twee nieuwe kandidaatsbestuursleden, de 
heren Noppen en Scheffelaar. Dhr. Noppen is afwezig, Dhr Scheffelaar presenteert zich kort  als 
opvolger van Dhr den Engelsman; hij is vz van de Projectgroep Harmelen van de SHHV. 
 
Aftredend en terstond herkiesbaar zijn Mevr. Mulder en de heer Langen. 
Er zijn  geen tegenkandidaten, zodat deze bestuursleden worden herbenoemd. 
 
Afscheid webmaster de heer Eijlers. 
Sinds 19 februari 2014 is er een nieuwe SHHV website. De heer Eijlers heeft te kennen gegeven 
dat hij voor deze nieuwe website geen webmaster meer wil zijn. Hij wordt de door de vz 
hartelijk bedankt voor al zijn inspanningen en het up to date houden van de website gedurende 
ruim 10 jaar. Ook hij ontvangt een bloemetje en een presentje.  
 
De vz maakt van de gelegenheid gebruik om het redactie team van Heemtijdinghen, de heren 
Becking, Bles, Hamoen en mevrouw de Kruif te bedanken en een hart onder de riem te steken om 
Heemtijdinghen te laten verschijnen ondanks de beperkte inzet van heren Becking en Bles. 
Vz wenst beiden veel beterschap toe.  
Het redactieteam is een hecht team van 4 personen waardoor Heemtijdinghen als kwartaalblad 
van de SHHV zo hoog in aanzien staat.  

 
5 Rondvraag en sluiting. 

Er zijn geen rondvraagpunten. 
 
Voorzitter sluit de vergadering. 

 
Frans Langen 
24-9-2014. 

 



 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

 
 

Uitnodiging voor:  
SHHV Agenda jaarlijkse  Ledenvergadering op  maandag, 30 maart 2015 
Plaats: Prinsenzaal van Het Kasteel 
Tijd: 19.00-19.30 
 
 
Alle stukken voor de Ledenvergadering liggen vanaf 18.30  in de Prinsenzaal  ter inzage 
 

1. Opening en mededelingen 

 

2. Verslag van de Ledenvergadering van 7 april 2014 

 

3. Jaarverslag 2014 van de secretaris/penningmeester: 

 

- Jaarverslag 2014 ter kennisname  

- Vaststelling jaarrekening 2014 

- Verslag van de Kascommissie 2014 en decharge van het bestuur 

- Vaststelling Begroting 2015 

- Benoeming leden Kascommissie 2015 

 

4. Bestuursverkiezing 

4.1. Dit jaar zijn de volgende bestuursleden afgetreden: 

- De heer L. Albers, voorzitter 

- De heer F. Langen,  

Voor de functie van voorzitter van het bestuur draagt het zittende bestuur de volgende 
kandidaat voor: 
-  De heer N. de Kort, zie ommezijde voor foto en persoonsbeschrijving 

4.2.    Aftreden en terstond herkiesbaar is:  
De heer T. Scheffelaar als vertegenwoordiger van de Werkgroep Harmelen 
 
4.3    Het bestuur zoekt nog een of meerdere bestuursleden, kandidaten hiervoor kunnen zich 
aanmelden of worden voorgedragen, bij voorkeur binnen 72 uur voorafgaande aan de 
ledenvergadering  
 
4.4.  Tegenkandidaten voor de functie van voorzitter dienen tenminste 72 uur voorafgaand aan 
de ledenvergadering door tenminste tien leden schriftelijk bij het Bestuur te worden 
voorgedragen.  
 

5. Rondvraag en sluiting 
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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 

Even voorstellen… 
Samen met mijn vrouw Inge, en beide in Woerden geboren en getogen zonen Floris (24) en Timo (22) 
woon ik sinds ongeveer een jaar op nummer 13 in de Van Oudheusdenstraat in Woerden. Wij kwamen 
destijds, eind 1989, in Woerden wonen vanuit Utrecht en streken eerst neer in Molenvliet, later in Snel 
en Polanen.  

Mijn wieg stond in 1956 ver weg, in Pennsylvania (Verenigde Staten), 
maar omdat mijn ouders beiden Nederlander waren ga ik nu door het 
leven met een dubbele nationaliteit. Eerdere woonplaatsen waren (kort) 
Bodegraven, Amstelveen en Lisse. Toch, zo bleek uit mijn eigen amateur-
genealogisch onderzoek, liggen de wortels van mijn familie – te traceren 
tot het begin van de 17e eeuw in Montfoort – stevig in de Rijnstreek. Een 
geslacht van ambachtslieden (timmermannen, handelaren van mijn 
moeders kant) dat zich steeds ophield globaal tussen Leiden en Utrecht. 
Of tussen het Stichtse en het Hollandse, als je wilt. En zo is het nog 
steeds, met zusters in Utrecht en Leiden, en een broer in Alphen aan den 
Rijn, met ouders uit het Bodegraafse (moeder) en oorspronkelijk 
Hazerswoude (vaders kant).  

Mijn professionele achtergrond ligt in de exacte wetenschappen (sterrenkunde, wis- en natuurkunde) 
en al zo’n 30 jaar in het zelfstandige ondernemerschap, waarin de rode draad van de activiteiten is 
samen te vatten tot “moeilijke dingen makkelijk uitleggen”. Naast het werk dat ik voor de SHHV hoop te 
mogen gaan doen, ben ik ook nog voorzitter van de (landelijke) Koninklijke Nederlandse Vereniging 
voor Weer en Sterrenkunde – een federatie van ruim 50 organisaties waarin zo’n 5.000 
belangstellenden en amateur-wetenschappers elkaar gevonden hebben. Die bestuurlijke ervaring komt 
altijd van pas. 

 
Ik geef graag gehoor aan het verzoek van het bestuur SHHV om als voorzitter te worden voorgedragen 
aan de Ledenvergadering zo te mogen bijdragen aan het bewustzijn dat wij leven in een prachtige 
streek, met een rijk verleden en een boeiende schakering aan geweldige mensen die hier vroeger, nu 
en straks hun plek wisten en weten. 
 
 Woerden, 13 maart 2015 / Niek de Kort 
 

 

 

 



 
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 7 APRIL 2014 
Locatie: Raadzaal Kasteel te Woerden 

AANWEZIGE BESTUURSLEDEN: Lex Albers (vz),  Frans Langen (secr), Joop Vianen 
 
AFWEZIG (met bericht van verhindering): Letty Vianen (ziek), Magdaleen Mulder 
 
AANWEZIG: plm. 20 leden. 

 
AGENDAPUNTEN: 
 

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

 
2. Verslag van de Ledenvergadering van 20 maart 2013. 

Verslag wordt onveranderd goedgekeurd met dankzegging aan de notulist. 
 

3. Jaarverslag 2013 van de secretaris en financiële zaken: 
- Jaarverslag. 

Er zijn geen vragen of opmerkingen. 
Het Jaarverslag 2013 wordt onveranderd goedgekeurd.  
 

- Vaststelling jaarrekening 2013. 
Penningmeester geeft een korte toelichting.  
Door afmeldingen is bijdrage contributies lager dan begroot. 
Er zijn een aantal besparingen gedaan, maar door hogere printkosten is het resultaat €50 
negatief. Dit bedrag gaat van de reserves af.  

  
       Er zijn geen vragen. 
 

- Verslag van de kascommissie 2013 en decharge van het bestuur. 
De kascommissie heeft op 7 maart de boeken gecontroleerd en geeft goedkeuring aan het 
financiële verslag. Ben Rigter leest tekst voor van verslag kascommissie. 
Hiermee wordt het bestuur gedechargeerd. Het verslag kascommissie is aan de secretaris 
overhandigd. Er ontbreekt nog een handtekening van Dhr Warning. 

 
- Vaststelling begroting 2014 

Penningmeester geeft een toelichting en wijst op de zorg voor contributie en ledenverloop en 
sponsoring voor Heemtijdinghen.  
 
De begroting voor 2014 wordt goedgekeurd. 
 

- Benoeming leden kascommissie 2014 
De nieuwe leden voor de kascommissie 2014 zijn de heren Warning en Westrate (reserve is 
Dhr. Machielse). 

 
4 Bestuursverkiezing 
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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. 

Er zijn 3 bestuursleden die te kennen hebben gegeven terug te treden uit het bestuur, te weten 
Mevrouw Mees en de heren den Engelsman en van Noort. 
De heren Engelsman en van Noort zijn niet aanwezig en zullen door de secretaris op een geschikt 
moment worden bedankt voor hun inzet met overhandiging van een presentje. 
De vz memoreert dat Mevrouw Mees zeer actief is betrokken bij de boekentafel, en de 
evenementen Warenhuis van de Geschiedenis en 100 jaar in één dag. Ze wil actief betrokken 
blijven bij de activiteiten van de boekentafel. Ze ontvangt een bloemetje en een presentje. 
 
De vergadering gaat akkoord met de benoeming van twee nieuwe kandidaatsbestuursleden, de 
heren Noppen en Scheffelaar. Dhr. Noppen is afwezig, Dhr Scheffelaar presenteert zich kort  als 
opvolger van Dhr den Engelsman; hij is vz van de Projectgroep Harmelen van de SHHV. 
 
Aftredend en terstond herkiesbaar zijn Mevr. Mulder en de heer Langen. 
Er zijn  geen tegenkandidaten, zodat deze bestuursleden worden herbenoemd. 
 
Afscheid webmaster de heer Eijlers. 
Sinds 19 februari 2014 is er een nieuwe SHHV website. De heer Eijlers heeft te kennen gegeven 
dat hij voor deze nieuwe website geen webmaster meer wil zijn. Hij wordt de door de vz 
hartelijk bedankt voor al zijn inspanningen en het up to date houden van de website gedurende 
ruim 10 jaar. Ook hij ontvangt een bloemetje en een presentje.  
 
De vz maakt van de gelegenheid gebruik om het redactie team van Heemtijdinghen, de heren 
Becking, Bles, Hamoen en mevrouw de Kruif te bedanken en een hart onder de riem te steken om 
Heemtijdinghen te laten verschijnen ondanks de beperkte inzet van heren Becking en Bles. 
Vz wenst beiden veel beterschap toe.  
Het redactieteam is een hecht team van 4 personen waardoor Heemtijdinghen als kwartaalblad 
van de SHHV zo hoog in aanzien staat.  

 
5 Rondvraag en sluiting. 

Er zijn geen rondvraagpunten. 
 
Voorzitter sluit de vergadering. 

 
Frans Langen 
24-9-2014. 
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JAARVERSLAG 2014 
30 maart 2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
Activiteiten, waaronder: Lezingen/excursies; Heemtijdinghen; 

Boekentafel; Nieuwsbrieven; Website; Projectgroep 

Harmelen; Overige activiteiten. 

Ontwikkelingen ledenbestand 

Financiën  

Bestuurlijke aangelegenheden 

 
_____________________________________________________ 
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1 Van het Bestuur 
 
Het afgelopen jaar kreeg te maken met onverwachte ontwikkelingen. Na de benoeming van twee 
nieuwe bestuursleden in het voorjaar 2014, de heren Noppen en Scheffelaar, werd het bestuur bij de 
eerste vergadering in de nieuwe samenstelling geconfronteerd met het vertrek van de voorzitter Lex 
Albers. Hij stelde zijn functie per direct  ter beschikking vanwege de wens meer inhoudelijk dan 
bestuurlijk actief te zijn. De heer Frans Langen nam, als  algemeen secretaris, voorlopig zijn functie 
waar. In de zomer besloot ook hij, om hem moverende motieven, het bestuur te verlaten.  
Beide heren hadden zich de afgelopen jaren bijzonder verdienstelijk gemaakt voor de vereniging en 
veel waardevol werk verricht. Denk hierbij aan het opbouwen en vullen van de nieuwe website, de 
diverse SHHV projecten en de activiteiten en lezingen.  
Het vertrek van deze ‘krachten’ legde een zeer grote belasting op het gedecimeerde, nieuwe bestuur. 
De functie van voorzitter werd vervolgens waargenomen door Hans Noppen en de overige taken 
verkaveld over de andere bestuursleden. Door een grote inspanning van deze bestuursleden en de 
verschillende commissies/werkgroepen is het bestuur er in geslaagd de continuïteit van de SHHV te 
waarborgen. 
In het bestuur heeft  Magdaleen Mulder-Snaauw een dubbelfunctie, zij bekleedt zowel  het 
penningmeesterschap bij SHB als bij de zusterorganisatie Stichting Hugo Kotenstein.   
 
2 Activiteiten in 2014 

 
2.1 Lezingen en excursies 
De vereniging kon met een mooi team van de Activiteiten Commissie in 2014 weer 10 keer de 
“maandelijkse SHHV lezing” en een drietal excursies aanbieden. Met name de lezingen trokken veel 
en toenemende belangstelling.  We mochten in totaal zo’n 600 bezoekers begroeten in De Dam en Het 
Kasteel. Aan de  drie excursies namen in totaal slechts 56 leden deel, hetgeen het bestuur aanleiding 
geeft om tot een andere aanpak te komen.   

  
datum Spreker  Titel lezing Aantal bezoekers 

16-1  mw. dr. Olga van Marion, 
universitair docent Universiteit van 
Leiden 

Vrouw van het Vaderland Jacoba van Beieren; 
haar leven verbeeld in geschiedschrijving en 
literatuur 
 

60 

3-2  Dhr.  Jos van Heel, conservator 
Museum Meermanno en 
bibliotheek Vrije Universiteit A’dam  
 

Van particuliere naar publieke collecties: 
veranderingen in de verzamelcultuur in de 
19e eeuw 
 

50 

20-3 Dhr. René Voorburg, Koninklijke 
Bibliotheek, Den Haag 

De Peutingerkaart: een routekaart uit de 
Romeinse tijd,  Laurium op de Peutingerkaart  

50 

7-4 Dhr. Peter Smit, 
gemeentearchivaris Westland 
 

Het geslacht Van Naaldwijk  
 

35 

29-4 Teun de Kruijf, generaal-majoor 
b.d. 

Harmelen in Wereldoorlog II, 
de betekenis van linies en inundaties  
 

40 

2-6 Prof. dr. P. Leupen, Universiteit van 
Amsterdam  
 

Het historische verhaal van Karel de Grote  
 

60 

24-9 Dhr. Arjan van ’t Riet, archivaris het 
Groene Hart 

Jaagpad Leiden-Utrecht 
 

80 

27-10 Mevr. Evelyn de Roodt, auteur  
historische boeken m.n. WOI  
 

Vluchtelingen en krijgsgevangenen in 
Nederland tijdens de Eerste  Wereldoorlog  

70 

19-11 Prof. Dr. Fred van Lieburg, Vrije 
Universiteit, A’dam  

DS. HAITSMALEZING: De Nederlandse 
opstand; geloof en opstand 1555-1648 
 

75 

8-12 Dhr. Hans Buiter, historicus ANWB 175 Jaar spoorwegen in het Groene Hart  80 
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De volgende excursies werden aangeboden:  

1. Een middagexcursie naar De Koninklijke Bibliotheek in Den Haag.  

2. Dagexcursie naar de Stelling van Amsterdam.  

3. Dagexcursie naar Glas-stad Leerdam. 

 

2.2 Heemtijdinghen 

In 2014 beleefde ons kwartaal blad Heemtijdinghen de vijftigste jaargang. Er werden zo’n 10  hoofdartikelen 

gepubliceerd met  een grote variëteit aan regionaal-historische onderwerpen, zoals de weg-infrastructuur, de 

trekschuit, metseltekens, een familie in de tweede wereldoorlog, digitaal regionaal historisch onderzoek, 

eeuwenoude watermolens, de Nutskleuterschool in Bodegraven enz. Voorts waren er kleine artikelen en 

historische boekbesprekingen en in elke publicatie werd een Verhaal van Woerden gepresenteerd.  

De redactie is goed op elkaar ingespeeld, waardoor ziekteperikelen zonder merkbare gevolgen konden worden 

opgevangen. De samenwerking met de drukker was uitstekend. Een blad als Heemtijdinghen is uiteraard 

afhankelijk van de aangeboden artikelen. Gelukkig worden er  regelmatig interessante bijdragen toegestuurd. Dat 

neemt niet weg, dat nieuwe kopij altijd welkom is. Schroomt u dus niet contact op te nemen, ook al bent u nog 

niet verder dan een idee. Voorts is het initiatief om de vroegere jaargangen te digitaliseren voortgezet en op titel 

via de website van de vereniging aan te bieden.  

De HT jaargangen 1958 t/m 2010 zijn inmiddels gedigitaliseerd. 

 

2.3 Boekentafel 

De boekentafel ontkomt niet aan de gevolgen van de afgenomen belangstelling voor papieren boeken in het 

algemeen. En ontstaat ook de noodzaak voor ons te zoeken  naar andere vormen om de eigen uitgaven bekend te 

maken en om  nieuwe publicaties over de regionale historie op andere wijze uit te brengen. In het afgelopen jaar 

konden nog meer van de  innovatieve en succesvolle SHB-uitgave 40: “Woerden binnen de Stadsgracht, 100 jaar 

verandering in beeld” worden verkocht. Een foto en filmboek uit 2013 waarvan de toegankelijkheid naar internet 

met de applicatie “layar” wordt gerealiseerd. Het bestuur heeft zich gecommitteerd aan een extra jaar waarmee de 

foto’s en films met layar bekeken kunnen worden. We hebben  in 2014 een omzet van onze eigen uitgaven weten 

te realiseren van bijna € 1000.  

 

Om ons publiek variatie aan te bieden zijn we een samenwerking aangegaan met de Woerdense boekhandels.  Die 

leveren ons in consignatie boeken, die gaan over de georganiseerde lezing of eraan verwant zijn. Het blijkt dat we 

daarmee een gouden greep gedaan hebben. Zo is er bij elke lezing weer een verrassend en relevant aanbod voor 

onze leden en belangstellenden, waardoor we weer meer mensen en ook nieuwe leden mogen verwelkomen. 

 

Thans wordt er ook gewerkt aan een historische boek over het Bredius park. 

 

Uit ons archief konden meerdere publicaties beschikbaar gesteld worden aan het RHC en het Minkema College in 

Woerden. 

 

2.4 Nieuwsbrieven 

 

Maandelijks verschijnt de Nieuwsbrief van de SHHV, die aan de leden en relaties van de vereniging wordt 

toegestuurd met informatie over het programma en berichten over wetenswaardigheden en historische 

evenementen met name binnen ons werkgebied:  het Groot Waterschap Woerden. Naast de elektronische 

nieuwsbrief zijn er nog ca.110 leden die de NB als hard copy ontvangen, een aantal dat geleidelijk aan minder 

wordt. Een dienst die relatief hoge portokosten met zich brengt.  

 

2.5 Website 

- Na de vernieuwingen van de website in 2013 vond in 2014 een verdere optimalisatie plaats van de inhoud 

en de functionaliteiten, zoals een zekere versobering, gelet op de snelle ontwikkeling op en overlapping 

met andere, soortgelijke sites zoals die van RHC, Stichting Historische Kring Bodegraven, Stichting 

Streekmuseum Oudheidkamer Reeuwijk, Vereniging Oud-Linschoten, Geschiedkundige Vereniging 

Oudewater en aangrenzende buurtschappen, Gilde Woerden, Stichting Historische Spelen Woerden, 

Stichting Hugo Kotestein en www.harmelen.nu. 

- De in 2009 geregistreerde naam www.heemtijdinghen.nl is geactiveerd. Deze site gaat voornamelijk als 

‘portal’ dienst doen voor het bestellen van oude nummers van HT en SHB boeken. Ook kan de HT 

redactie wat meer informatie kwijt dan op de SHHV website wordt aangeboden.  

http://www.harmelen.nu/
http://www.heemtijdinghen.nl/
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2.6   Projectgroep Harmelen 

Een actieve groep leden, woonachtig in Harmelen organiseerde daar weer de Septembermarkt tijdens de Open 

Monumentendag en nodigde zij oud-Harmelenaar, generaal-majoor b.d. Teun de Kruijf uit voor een zeer 

boeiende lezing over de inundaties en waterlinies in Harmelen en omgeving tijdens de Tweede Wereldoorlog.   

 

2.7     Overige activiteiten  

Limissie  

Begin oktober werd een meerjarig project Leader/Limissie afgesloten met een succesvolle presentatie van de 

resultaten van dit project, dat gericht is op de profilering van de Limes, zoals de kunstwerken in en nabij 

Woerden. 

 

Najaarsconcert 

Samen met Het Groene Hart Orkest werd een Najaarsconcert georganiseerd met verhalen en beelden uit de Eerste 

Wereldoorlog, waar ca. 150 bezoekers aanwezig waren   

 

Kadastrale Atlas/Canon Bodegraven/Zwammerdam 

In een Werkgroep wordt gewerkt aan de opzet van een Canon voor de gemeente Bodegraven/Zwammerdam, 

welke kan worden gefinancierd uit eerder ter beschikking gekomen gelden van de VSB in Bodegraven en in 

plaats komt van de eerder geplande Kadastrale Atlas voor deze gemeente.  

 

3 Ontwikkelingen ledenbestand. 

Op 1 januari 2015 telde het ledenbestand 556 leden en 67 partnerleden. In het afgelopen jaar moesten we helaas 

vernemen dat 11 leden zijn overleden. Bovendien kwamen 32 opzeggingen binnen waarvan zes partnerleden. 

Over een periode van zo’n vijf jaar tellen we 90 leden minder. Het is het Bestuur er veel aan gelegen om het 

ledenaantal weer te laten toenemen. In 2014 waren er 14 nieuwe aanmeldingen en in de eerste twee maanden in 

2015 tellen we er al 18.  

 

4 Financiën 

 

Zie de bijlage voor de Jaarrekening SHHV 2014. 

 

5 Bestuurlijke aangelegenheden 

 

Naast de reguliere bestuurlijke werkzaamheden heeft het Bestuur primair gefocust op de kernactiviteiten: 

lezingen, excursies en de kosten van Heemtijdinghen. Voorts hebben we ons gericht op de opzet van een 

Huishoudelijk Reglement met daarbij  het vastleggen van procedures en werkinstructie (richtlijnen) waarmee de 

overdraagbaarheid van functies en taken in de toekomst aanmerkelijk gebaat zal zijn. Ook is er veel aandacht 

geschonken aan de PR van onze activiteiten om de SHHV een scherper profiel te geven in de regio.  

 

Binnen de vereniging zijn de volgende commissies/werkgroepen actief: 

1. Redactie Heemtijdinghen: deze draagt zorg voor het uitbrengen van de Heemtijdinghen. 

2. Activiteiten Commissie: deze organiseert de maandelijkse lezingen en de excursies. 

3. Boekentafel: deze verzorgt de verkoop van boeken, uitgegeven door de Stichts- Hollands Bijdragen 

(SHB) en de losse verkoop van Heemtijdingen. 

4. Verzendgroep: deze verzorgt de verzending van de Heemtijdinghen en  de Nieuwsbrieven. 

5. Limissie: in het kader van het meerjarige project Leader is de Werkgroep Limissie ingesteld, die onder 

leiding van Lex Albers dit project in het afgelopen jaar heeft afgerond, zie boven.  

6. Kadastrale Atlas en canon Bodegraven/Zwammerdam, een kleine Werkgroep onder leiding van  Lex 

Albers met medewerking van de Historische Kring Bodegraven werkt aan een canon voor deze gemeente. 

 

Het Bestuur is deze commissie leden dankbaar dat zij zich met al hun passie en energie hebben ingezet om ook 

dit jaar onze leden  weer van dienst te hebben kunnen zijn.  

 

 

1 maart 2015 
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Bijlage Vrijwilligers actief in de verschillende activiteiten: 

 

Redactie raad Heemtijdinghen:  

Bob Becking, voorzitter, Ben Bles, Roelof Hamoen, José de Kruif 

 

Heemtijdinghen verzendgroep: 

Letty Vianen, coördinator, Ad van Hulten, Corry van Hulten, Gerry Postma en Ben Bles 

 

Activiteiten commissie: 

Truus Lodder, voorzitter, Marianna Kersten, Frans van Bork, Albert van Dieyen, Joop Vianen 

 

Boekentafel: 

Peter van der Horst, administrateur, Tineke Mees, Frans van Bork, Bas van Noort 

 

Bestuur: 

Hans Noppen, wnd. Voorzitter/secretaris, Joop Vianen, penningmeester/secretaris, Magdaleen Mulder-Snaauw, 

penningmeester Stichts-Hollandse Bijdragen, Letty Vianen, 2
e
 secretaris, Toon Scheffelaar, namens de 

Werkgroep Harmelen. 

 

 



BALANS 31-12-2014 -

ACTIVA PASSIVA

01-01-2014 Realisatie2014 31-12-2014 01-01-2014 Realisatie 2014 31-12-2014

Vaste Activa Vermogen

apparatuur 152,60 121,22 76,30 Algemene Reserve 5.042,40 6.054,74- 5.824,84 

voorraad laserpennen 242,44 14.154,29 121,22 Bestemmingsres. jubileum 1.850,00 1.850,00       2.850,00           

DVD's 279,50  - -                 

Debiteuren

Vooruit betaald  -  -  - Crediteuren

Nog te ontvangen 260,27  - 171,14 

Vooruit ontvangen 6.721,02  - 3.298,52 

Borgbetaling aan TPG 220,00 171,14 220,00 Nog te betalen 2.697,47 2.769,59 

3.298,52-

Liquiditeit

Kas  -  -  - 

Giro 577,09 14.402,87- 353,22 

Zakelijke Spaarrekg 14.578,99 950,00- 13.801,07 

Totaal 16.310,89 4.204,74- 14.742,95 Totaal 16.310,89 4.204,74- 14.742,95 

(nog) niet bestede subsidies en de reeds ontvangen contributie 2012.

Nog te betalen betreft de kosten van de laatste Heemtijdinghen en van de laatste verzending.



EXPLOITATIE 2014

LASTEN BATEN

2014 2014 2013 2014 2014 2013

Begroting Realisatie Realisatie Begroting Realisatie Realisatie

Heemtijdinghen 9.000,00          8.636,97 7.943,00         Contributie 12.750,00        13.735,25     13.130,00 

Nieuwsbrief 40,00               0,00 26,00              Partnerleden 700,00            650,00          690,00 

Porto mailing 1.725,00          1.764,62 1.813,00         Giften/Legaten 500,00            541,50          500,00 

Enveloppen/brochures 200,00             33,97 224,00            Verzend vergoedingen 70,00              70,00 

Printkosten 750,00             362,80 1.115,00         

Zaalhuur 800,00             703,90 808,00            Sponsoring 100,00            -                - 

Activiteiten SHHV 1.250,00          1.025,00 1.002,00         Advertentie-opbrengst 520,00            390,00          390,00 

Diversen (incl WGH) 100,00             65,00 345,00            

Kosten boekentafel -                  -                -                 Verkoop boekentafel 100,00            58,16            153,00 

Activiteiten Themajaar -                  597,00 Activiteiten Themajaar -                  -               597,00 

 -  - 

Excursies 2.500,00          1.390,28 2.628,00         Excursies 2.500,00          1.148,00       2.330,00 

100 jaar in een dag 0,00 1.317,00         100 jaar in een dag -                  -               1.300,00 

Website 300,00             54,13 676,00            

Bestuurskosten 23,00               281,73 23,00              

Administratie 25,00               0,00 17,00              

Bankkosten 150,00             194,53 145,00            Renteopbrengsten 200,00            148,64          172,00 

Representatie/verenigi

ngs-
200,00             389,95 264,00            

Overige baten 100,00            491,29          17,00 

Afschrijving 477,00             477,02 459,00 

Resultaat (positief) 0 1782,94 Resultaat (negatief) 53,00 

17.540,00 17.162,84 19.402,00 17.540,00 17.162,84 19.402,00 



Opmerkingen 2014

Exploitatie

LASTEN

Lasten Heemtijdinghen zijn lager dan begroot.

Mailingkosten zijn min of meer identiek aande begroting.

De kosten van activiteiten en zaalhuur zijn wat lager dan begroot.

De kosten voor de website behoeft minder middelen.

De kosten van de excursies lager beduidend hoger dan de bijdragen van de participanten.

Bestuurskosten kwamen hoger uit vanwege afscheid bestuursleden.

Afschrijving: normale afschrijving op de apparatuur, laserpennen en laatste afwaardering van de DVD's.

De verzekeringskosten zijn hoger dan begroot ivm naheffing bedrijfsaansprakelijkheid verz. over 2013.

BATEN

De contributie en giften konden hoger uitkomen dan de begroting en waren zelfs iets meer dan in 2013.

De omzet op de boekentafel (verkoop Heemtijdinghen) blijft achter.

Sponsoring  en de advertentie opbrengsten bleven achter bij de begroting.

Door enkele incidentele opbrengsten zoals sponsoring van de QR code en  

de vrijval van de gereserveerde kosten voor HT2013-4 die pas  in 2014 uitkwam en minder kostte.

RESULTAAT

Het grote positieve resultaat is voornamelijk te danken aan de hogere contributie opbrengten,

de lagere kosten voor printerinkt, HT, lezingen en website.

Door d

Door dit positieve resultaat kan de reserve toenemen en het bestuur wordt voorgesteld om € 1000. 

 toe te voegen aan de bestemmingsreserve voor het jubileum in 2016. 

Balans

Bij de vooruitontvangen bedrag is opgenomen het bedrag van €2925 dat enige jaren geleden beschikbaar kwam voor de Kadastrale atlas.

Nog te betalen: de produktie van Heemtijdinghen 2014 nr.4 staat begin januari gepland. 



 
 
 
 
 

JAARREKENING SHHV  2014  

Toelichting op de Balans  

Vaste activa:  de DVD’s zijn nu volledig versneld afgeschreven en de laserpennen en printers zullen 

eind 2015 volledig zijn afgeschreven. 

Debiteuren:  betreft voornamelijk nog te ontvangen bankrente.  

Crediteuren:  het vooruit ontvangen bedrag komt voornamelijk door de vroege betaling in 2014 van 

contributie over het jaar 2015. Er resteert nog een bedrag van € 2925 van de in 2007 vooruit 

ontvangen sponsoring van het VSB fonds in Alphen a/d Rijn te benutten voor een kadastrale atlas van 

de regio Bodegraven/Zwammerdam. 

Nog te betalen waren de rekeningen van de drukker voor Heemtijdinghen 2014 nr. 4 en de 

postverzending door PostNl. 

Vermogen:  van het positieve resultaat wordt € 1000 geboekt  op de bestemmingsreserve  voor het 

jubileum in 2016, het overige deel komt bij de Algemene reserve. 

Toelichting op de exploitatierekening  

Lasten: minder uitgaven dan begroot waren er voor het drukken van de Heemtijdingen en de 

printkosten en verzendingen van de zowel de Heemtijdingen als de Nieuwsbrieven. Ook voor onze 

andere belangrijke activiteit, de maandelijkse lezingen konden we wat lager in de kosten uitkomen 

en dat gold ook voor de kosten voor de verbeteringen  van de website. De excursies konden niet ten 

volle door de bijdragen van de participanten worden gedekt.  De wisselingen in het bestuur leidden 

tot hogere bestuurskosten en ook de verenigingskosten, bankkosten, verzekeringen ed.  kwamen 

beduidend hoger uit.  

 

Baten: De contributie en giften kwam ongeveer uit op de bedragen uit de begroting en waren in 

totaal meer dan in het voorafgaande jaar. Helaas vielen de sponsoring en de advertentie inkomsten 

wat tegen. Hetgeen ook gold voor de de rente inkomsten. Overige baten scoorden  beduidend beter 

door de vrijval van de kosten voor de Heemtijdighen 2013 nr. 4, waarvan de uiteindelijke rekening 

mee viel ten opzichte van het daarvoor gereserveerde bedrag; voorts waren er enkele incidentele 

inkomsten, zoals reiskostenvergoeding door derden en bijdrage van de Arbouw voor het  eerder 

uitgevoerde project QR code.  

Resultaat: Door de zeker niet tegenvallende opbrengsten uit contributie en incidenteel  en de wat 

beduidend geringere uitgaven aan de verschillende activiteiten, print- en verzendkosten kon een 

mooi resultaat worden geboekt over 2014, waarvan € 1000 wordt toegevoegd aan de 

Bestemmingsreserve voor het jubileum in 2016 en een wat kleiner deel € ca. € 800 aan de Algemene 

Reserve.  



 
 
 
 
 

       

        



SHHV BEGROTING 2015

LASTEN Begroting Realisatie Begroting  BATEN Begroting Realisatie Begroting

2014 2014 2015 2014 2014 2015

Heemtijdinghen 9000 8637 7500 Contributie 12.750 13.735 12700

Nieuwsbrief 40 0 0 Partnerleden 700 650 600

Printkosten 750 363 450

Porto mailing NB 475 733 700 Giften/Legaten 500 542 300

Port mailing HT 1250 1031 1300

Enveloppen/brochures

/ledenkaart 200 34 100 Verzending vergoeding 70 0 0

Zaalhuur 800 704 900 Sponsoring 100 0 0

Advertentie-opbrengsten 520 390 390

Activiteiten SHHV 1250 1025 1250

Diversen 100 65 100

Kosten boekentafel 0 0 0 Verkoop boekentafel 100 58 50

Excursies 2500 1390 400 Excursies 2500 1.148 0

Website hosting + naam 300 54 300

Bestuurskosten 23 282 300

Administratie 25 0 100

Bankkosten 150 195 250

Verenigings/representati

ekn/

verzekering/KvK 200 390 440 Renteopbrengsten 200 149 150

Afschrijvingen 477 477 200 Overige baten 100 491 100

Resultaat (positief) 0 1783 0 Resultaat  (negatief)

TOTAAL 17540 17163 14290 TOTAAL 17.540 17.163 14290



 

Begroting SHHV 2015 
 

Toelichting Baten: 

Contributie: opnieuw moet  rekening gehouden worden met het dalend aantal leden.  

De contributie kan evenwel ook in het komend jaar 2015 ongewijzigd blijven.  

Sponsoring en advertentie opbrengsten: het blijkt  keer op keer moeilijk om deze 

opbrengsten te realiseren. 

Excursie: alhoewel er naar gestreefd wordt om de excursie  kostendekkend te organiseren 

houden we rekening met een beperkt verlies. 

 

Toelichting Lasten:  

Heemtijdinghen: voor het drukwerk van Heemtijdinghen verwachten we substantieel 

minder kosten, waardoor er mogelijkheden ontstaan voor verdere kwaliteitsverbetering 

van dit kernprodukt van SHHV.  

Printkosten: dit betreft kosten voor het printen van de Nieuwsbrieven en voor andere 

administratieve zaken; behoorlijke bezuinigen in deze konden al in 2014 t.o.v. 2013 

worden gerealiseerd. 

Porto kosten: staan wel onder druk door prijsverhogingen.  

Zaalhuur en Activiteiten (lezingen) : voor deze voor  SHHV leden zo belangrijke 

kernactiviteiten wordt  licht meer begroot. 

Website: na de vernieuwing van de site eind 2013 en verbeteringen in 2014 zullen ook in 

het komende jaar nog meer uitgaven nodig zijn 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 

2014. 

 

27-1-2015 



BALANS 31-12-2014 -

ACTIVA PASSIVA

01-01-2014 Realisatie2014 31-12-2014 01-01-2014 Realisatie 2014 31-12-2014

Vaste Activa Vermogen

apparatuur 152,60 121,22 76,30 Algemene Reserve 5.042,40 6.054,74- 5.824,84 

voorraad laserpennen 242,44 14.154,29 121,22 Bestemmingsres. jubileum 1.850,00 1.850,00       2.850,00           

DVD's 279,50  - -                 

Debiteuren

Vooruit betaald  -  -  - Crediteuren

Nog te ontvangen 260,27  - 171,14 

Vooruit ontvangen 6.721,02  - 3.298,52 

Borgbetaling aan TPG 220,00 171,14 220,00 Nog te betalen 2.697,47 2.769,59 

3.298,52-

Liquiditeit

Kas  -  -  - 

Giro 577,09 14.402,87- 353,22 

Zakelijke Spaarrekg 14.578,99 950,00- 13.801,07 

Totaal 16.310,89 4.204,74- 14.742,95 Totaal 16.310,89 4.204,74- 14.742,95 

(nog) niet bestede subsidies en de reeds ontvangen contributie 2012.

Nog te betalen betreft de kosten van de laatste Heemtijdinghen en van de laatste verzending.



EXPLOITATIE 2014

LASTEN BATEN

2014 2014 2013 2014 2014 2013

Begroting Realisatie Realisatie Begroting Realisatie Realisatie

Heemtijdinghen 9.000,00          8.636,97 7.943,00         Contributie 12.750,00        13.735,25     13.130,00 

Nieuwsbrief 40,00               0,00 26,00              Partnerleden 700,00            650,00          690,00 

Porto mailing 1.725,00          1.764,62 1.813,00         Giften/Legaten 500,00            541,50          500,00 

Enveloppen/brochures 200,00             33,97 224,00            Verzend vergoedingen 70,00              70,00 

Printkosten 750,00             362,80 1.115,00         

Zaalhuur 800,00             703,90 808,00            Sponsoring 100,00            -                - 

Activiteiten SHHV 1.250,00          1.025,00 1.002,00         Advertentie-opbrengst 520,00            390,00          390,00 

Diversen (incl WGH) 100,00             65,00 345,00            

Kosten boekentafel -                  -                -                 Verkoop boekentafel 100,00            58,16            153,00 

Activiteiten Themajaar -                  597,00 Activiteiten Themajaar -                  -               597,00 

 -  - 

Excursies 2.500,00          1.390,28 2.628,00         Excursies 2.500,00          1.148,00       2.330,00 

100 jaar in een dag 0,00 1.317,00         100 jaar in een dag -                  -               1.300,00 

Website 300,00             54,13 676,00            

Bestuurskosten 23,00               281,73 23,00              

Administratie 25,00               0,00 17,00              

Bankkosten 150,00             194,53 145,00            Renteopbrengsten 200,00            148,64          172,00 

Representatie/verenigi

ngs-
200,00             389,95 264,00            

Overige baten 100,00            491,29          17,00 

Afschrijving 477,00             477,02 459,00 

Resultaat (positief) 0 1782,94 Resultaat (negatief) 53,00 

17.540,00 17.162,84 19.402,00 17.540,00 17.162,84 19.402,00 



Opmerkingen 2014

Exploitatie

LASTEN

Lasten Heemtijdinghen zijn lager dan begroot.

Mailingkosten zijn min of meer identiek aande begroting.

De kosten van activiteiten en zaalhuur zijn wat lager dan begroot.

De kosten voor de website behoeft minder middelen.

De kosten van de excursies lager beduidend hoger dan de bijdragen van de participanten.

Bestuurskosten kwamen hoger uit vanwege afscheid bestuursleden.

Afschrijving: normale afschrijving op de apparatuur, laserpennen en laatste afwaardering van de DVD's.

De verzekeringskosten zijn hoger dan begroot ivm naheffing bedrijfsaansprakelijkheid verz. over 2013.

BATEN

De contributie en giften konden hoger uitkomen dan de begroting en waren zelfs iets meer dan in 2013.

De omzet op de boekentafel (verkoop Heemtijdinghen) blijft achter.

Sponsoring  en de advertentie opbrengsten bleven achter bij de begroting.

Door enkele incidentele opbrengsten zoals sponsoring van de QR code en  

de vrijval van de gereserveerde kosten voor HT2013-4 die pas  in 2014 uitkwam en minder kostte.

RESULTAAT

Het grote positieve resultaat is voornamelijk te danken aan de hogere contributie opbrengten,

de lagere kosten voor printerinkt, HT, lezingen en website.

Door d

Door dit positieve resultaat kan de reserve toenemen en het bestuur wordt voorgesteld om € 1000. 

 toe te voegen aan de bestemmingsreserve voor het jubileum in 2016. 

Balans

Bij de vooruitontvangen bedrag is opgenomen het bedrag van €2925 dat enige jaren geleden beschikbaar kwam voor de Kadastrale atlas.

Nog te betalen: de produktie van Heemtijdinghen 2014 nr.4 staat begin januari gepland. 



 
 
 
 
 

JAARREKENING SHHV  2014  

Toelichting op de Balans  

Vaste activa:  de DVD’s zijn nu volledig versneld afgeschreven en de laserpennen en printers zullen 

eind 2015 volledig zijn afgeschreven. 

Debiteuren:  betreft voornamelijk nog te ontvangen bankrente.  

Crediteuren:  het vooruit ontvangen bedrag komt voornamelijk door de vroege betaling in 2014 van 

contributie over het jaar 2015. Er resteert nog een bedrag van € 2925 van de in 2007 vooruit 

ontvangen sponsoring van het VSB fonds in Alphen a/d Rijn te benutten voor een kadastrale atlas van 

de regio Bodegraven/Zwammerdam. 

Nog te betalen waren de rekeningen van de drukker voor Heemtijdinghen 2014 nr. 4 en de 

postverzending door PostNl. 

Vermogen:  van het positieve resultaat wordt € 1000 geboekt  op de bestemmingsreserve  voor het 

jubileum in 2016, het overige deel komt bij de Algemene reserve. 

Toelichting op de exploitatierekening  

Lasten: minder uitgaven dan begroot waren er voor het drukken van de Heemtijdingen en de 

printkosten en verzendingen van de zowel de Heemtijdingen als de Nieuwsbrieven. Ook voor onze 

andere belangrijke activiteit, de maandelijkse lezingen konden we wat lager in de kosten uitkomen 

en dat gold ook voor de kosten voor de verbeteringen  van de website. De excursies konden niet ten 

volle door de bijdragen van de participanten worden gedekt.  De wisselingen in het bestuur leidden 

tot hogere bestuurskosten en ook de verenigingskosten, bankkosten, verzekeringen ed.  kwamen 

beduidend hoger uit.  

 

Baten: De contributie en giften kwam ongeveer uit op de bedragen uit de begroting en waren in 

totaal meer dan in het voorafgaande jaar. Helaas vielen de sponsoring en de advertentie inkomsten 

wat tegen. Hetgeen ook gold voor de de rente inkomsten. Overige baten scoorden  beduidend beter 

door de vrijval van de kosten voor de Heemtijdighen 2013 nr. 4, waarvan de uiteindelijke rekening 

mee viel ten opzichte van het daarvoor gereserveerde bedrag; voorts waren er enkele incidentele 

inkomsten, zoals reiskostenvergoeding door derden en bijdrage van de Arbouw voor het  eerder 

uitgevoerde project QR code.  

Resultaat: Door de zeker niet tegenvallende opbrengsten uit contributie en incidenteel  en de wat 

beduidend geringere uitgaven aan de verschillende activiteiten, print- en verzendkosten kon een 

mooi resultaat worden geboekt over 2014, waarvan € 1000 wordt toegevoegd aan de 

Bestemmingsreserve voor het jubileum in 2016 en een wat kleiner deel € ca. € 800 aan de Algemene 

Reserve.  



 
 
 
 
 

       

        



SHHV BEGROTING 2015

LASTEN Begroting Realisatie Begroting  BATEN Begroting Realisatie Begroting

2014 2014 2015 2014 2014 2015

Heemtijdinghen 9000 8637 7500 Contributie 12.750 13.735 12700

Nieuwsbrief 40 0 0 Partnerleden 700 650 600

Printkosten 750 363 450

Porto mailing NB 475 733 700 Giften/Legaten 500 542 300

Port mailing HT 1250 1031 1300

Enveloppen/brochures

/ledenkaart 200 34 100 Verzending vergoeding 70 0 0

Zaalhuur 800 704 900 Sponsoring 100 0 0

Advertentie-opbrengsten 520 390 390

Activiteiten SHHV 1250 1025 1250

Diversen 100 65 100

Kosten boekentafel 0 0 0 Verkoop boekentafel 100 58 50

Excursies 2500 1390 400 Excursies 2500 1.148 0

Website hosting + naam 300 54 300

Bestuurskosten 23 282 300

Administratie 25 0 100

Bankkosten 150 195 250

Verenigings/representati

ekn/

verzekering/KvK 200 390 440 Renteopbrengsten 200 149 150

Afschrijvingen 477 477 200 Overige baten 100 491 100

Resultaat (positief) 0 1783 0 Resultaat  (negatief)

TOTAAL 17540 17163 14290 TOTAAL 17.540 17.163 14290



 

Begroting SHHV 2015 
 

Toelichting Baten: 

Contributie: opnieuw moet  rekening gehouden worden met het dalend aantal leden.  

De contributie kan evenwel ook in het komend jaar 2015 ongewijzigd blijven.  

Sponsoring en advertentie opbrengsten: het blijkt  keer op keer moeilijk om deze 

opbrengsten te realiseren. 

Excursie: alhoewel er naar gestreefd wordt om de excursie  kostendekkend te organiseren 

houden we rekening met een beperkt verlies. 

 

Toelichting Lasten:  

Heemtijdinghen: voor het drukwerk van Heemtijdinghen verwachten we substantieel 

minder kosten, waardoor er mogelijkheden ontstaan voor verdere kwaliteitsverbetering 

van dit kernprodukt van SHHV.  

Printkosten: dit betreft kosten voor het printen van de Nieuwsbrieven en voor andere 

administratieve zaken; behoorlijke bezuinigen in deze konden al in 2014 t.o.v. 2013 

worden gerealiseerd. 

Porto kosten: staan wel onder druk door prijsverhogingen.  

Zaalhuur en Activiteiten (lezingen) : voor deze voor  SHHV leden zo belangrijke 

kernactiviteiten wordt  licht meer begroot. 

Website: na de vernieuwing van de site eind 2013 en verbeteringen in 2014 zullen ook in 

het komende jaar nog meer uitgaven nodig zijn 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 

2014. 

 

27-1-2015 


