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RISN-nummer: 8163 35 473 van de HKV (dossiernummer 82 278);

Toelichting op rekening van winst en verlies over 2020:
Inleiding:
Het was wel een heel apart jaar voor de HKV. Dit jaar heeft de coronacrisis ons in de
grip. Een aantal evenementen is afgeblazen zoals het organiseren van de Jacobatocht, de
toekenning van de restauratieprijs, de lezingen in het Historisch Kenniscentrum (HKC)
en het houden van inloopbijeenkomsten in het HKC. Maar ondanks dat vervelende
fenomeen hebben toch veel werkzaamheden gewoon doorgang gevonden. Zo zijn drie
prachtige exemplaren van de Dwars-op (DO), het verenigingsblad van de HKV,
verschenen. Naast de drie reguliere uitgaven is een aparte Dwars Op “Herdenking” huis
aan huis bezorgd. Daarnaast heeft de HKV ondanks de beperkingen de Open
Monumenten Dag 2020 georganiseerd rekening houdend met het 1½ meter afstand
bewaren. Er is namelijk een fiets/wandeltocht gehouden van het “Overbosch” tot de
Ruïne van Teylingen. Deze tocht is in een speciaal boekje beschreven en ook via een
QR-code was een en ander na te lezen wat onderweg te zien is dan wel te zien was. De
gastlessen op de basisscholen konden jammer genoeg vanaf maart 2020 geen doorgang
vinden. Zij konden immers niet bezocht worden om het verhaal over de Tweede
Wereldoorlog levend te houden en de kinderen te inspireren. Ook de tentoonstelling
moest worden uitgesteld en veel voorbereidende werkzaamheden vielen in het water.
Maar daar wordt in 2021 anderszins op ingespeeld
Graag verwijst de HKV U naar: “www.hkv-voorhout.nl” waar alle actuele zaken zijn
vermeld en nog heel veel meer.

Het jaarwerk:
De Historische Kring Voorhout (HKV) heeft een bescheiden winst gemaakt omdat meer
bedragen zijn ontvangen en de grote investeringen voorzichtigheidshalve in verband met
Corona zijn uitgesteld.
Toelichting:
Verlies:
1. Het drukken van de Dwars Op is iets duurder uitgevallen dan begroot omdat een
extra DO “Herdenking” is uitgegeven. Met de extra kostenpost is in de begroting
voor 2021 rekening gehouden;
2. De portokosten zijn hoger dan in het jaar 2019, omdat de HKV niet meer van de
diensten van postbedrijf Sand gebruik kan maken. Veel boekjes worden in
omringende dorpen door een aantal bestuursleden rondgebracht. Op de post
portokosten worden ook de kosten voor het betalingsverkeer en de drukkosten
voor de nieuwsbrieven verantwoord;
3. De excursie ook wel Jacobatocht genoemd, is dit jaar niet doorgegaan. Het was
een grote teleurstelling voor de organisatoren nadat veel voorwerk was verricht,
dat het definitief afblazen van de tocht de enige optie was. Maar moed houden
voor 2022!;
4. Het bestuursoverleg, de jaarvergadering en de braderie zijn niet doorgegaan. De
bestuursvergaderingen vinden nu online plaats;
5. De post lidmaatschappen bestaat grotendeels uit de bijdrage voor het
lidmaatschap van het Cultureel Historisch Genootschap en Stichting Boerhaave
huis;
6. De representatiekosten zijn toegenomen ten opzichte van 2019 omdat de
aftredende bestuursleden een cadeaubon hebben gekregen en de vrijwilligers van
de HKV zijn verblijd met een attentie als blijk van waardering;
7. De huisvestingskosten zijn in 2020 apart opgenomen omdat dit een substantiële
kostenpost is. De kosten over 2019 zijn geïnventariseerd en in de rekening van
Winst- en verlies opgenomen. Deze bestaan voornamelijk uit uitgaven voor
energie, kosten voor internet, belastingen en verzekeringen e.d.. De kosten in
2020 zijn iets hoger dan vorig jaar.
8. De overige kosten zijn over 2019 gecorrigeerd met de huisvestingskosten. De
totalen zijn gelijk gebleven. In 2020 is een bedrag van € 3.000,-- toegevoegd aan
de “Voorziening Jubileum 25 jaar HKV”. In 2023 hoopt de HKV deze mijlpaal te
bereiken. De eerste voorbereidingen hebben al plaatsgevonden. De resterende
post is de going-concern-taken zoals de aanschaf van enveloppen en
archiefomslagen. De kosten voor deze post zijn nauwelijks hoger dan vorig jaar.
9. Deze post bevat de winst over 2020 (€ 1.656,53).
Winst:
10. De ontvangen contributies zijn iets toegenomen ten opzichte van 2019. In 2020
is het ledenaantal weer toegenomen. Het ledenaantal ligt nu al boven de 960;

11. De post “Sponsoring” (advertenties in de Dwars Op) is gelijk gebleven. Door het
bestuur is bewust gekozen om niet actief sponsoren te werven (dus niet teveel
advertenties in de Dwars Op);
12. De losse verkoop is afgenomen ten opzichte van 2019. De oorzaak is te vinden in
het niet doorgaan van de braderie tijdens de kermisdagen
13. Voor bijdragen aan excursies (bijdragen van de deelnemers aan de Jacobatocht)
wordt kortheidshalve verwezen naar punt 3.;
14. Er zijn dit jaar veel giften binnengekomen en het bestuur is verheugd dat men in
deze coronatijd toch aan de HKV denkt;
15. Het voorzichtigheidsprincipe met betrekking tot het rentebeleid van de vereniging
leidt tot een bescheiden opbrengst;
16. De overige opbrengsten bestaan uit: opbrengst van de RaboClubSupport, de
ontvangen bijdragen van de Rabobank en Gemeente voor de Dwars Op
“Herdenking”.
Voorgenomen bestedingen 2021 op hoofdlijnen (begroting)
Het drukwerk (de kosten voor het drukken van de Dwars-op) vormt een belangrijke post
en is begroot op € 4.800,--. Daarnaast verwacht de HKV ongeveer € 1.500,-- uit te
geven aan porti- en bankkosten. De huisvestingskosten (inclusief internetkosten) over
het jaar 2020 worden geschat op € 3.500,--. De overige kosten zijn in de begroting
opgenomen voor een bedrag van € 5.000,--. In deze post is een bedrag opgenomen voor
de“Voorziening Jubileum 25 jaar HKV” en de reguliere kosten.
Het verwachte resultaat wordt voorzichtigheidshalve ingeschat op een verliespost van
een kleine € 100,--.. Er zijn in de begroting voor 2021 geen grote Investeringen
voorzien.

