
 

Jaarverslag 2020 en begroting 2021 Historische Vereniging Marithaime 
 
Balans per 31 december 2020  
 31 dec 2020 31 dec 2019 

 

Debiteuren 4.081 0 

 

Liquide middelen 14.777 15.565 

 ------------ ------------ 

Totaal activa 18.858 15.565 

 ====== ====== 

 

Eigen vermogen 14.723 11.160 

 

Crediteuren 1.885 2.155 

 

Overige schulden  2.250 2.250 

 ----------- ---------- 

Totaal Passiva 18.858 15.565 

 ====== ====== 

 

Overzicht baten en lasten  
 2020 2019 

 

Opbrengsten 9.702 10.469 

 ===== ====== 

Uitgaven: 

 

Inkoop boeken Tabula 1.885 1.921 

Kosten lezingen en vrijwilligersmeeting 732 1.176 

Kosten Dorpsquiz 0 853 

Huisvestingskosten 1.573 1.548 

Website en computer 739 197 

Vergadering en bestuurskosten 87 588 

Contributies/Abonnementen 221 221 

Verzekeringen 454 454 

Restauratie panelen 0 150 

Historische atlas 0 750 

Representatiekosten 0 777 

Bankkosten 204 212 

Overige kosten 244 502 

 ---------- --------- 

 6.139 9.349 

 ===== ===== 

Expoitatieresultaat 3.563 1.120 

 ===== ===== 



 

Toelichting algemeen op de cijfers 2020  
 

In 2020 zijn we als vereniging zoals in het bestuurdersverslag opgenomen door Corona minder zichtbaar 

geweest en minder lezingen kunnen organiseren. Wel is in 2020 het boek Dorpsquiz uitgebracht en heeft u het 

boek Tabula als lid wederom gratis mogen ontvangen. Achter de schermen is ook een aanvang gemaakt met het 

in moderner jasje steken van onze website.  

 

In 2020 zijn de opbrengsten gedaald, maar ook de kosten, zodat per saldo over 2020 het exploitatieresultaat is 

uitgekomen op een positief bedrag van € 3.563. Dit bedrag is aan de reserves van de vereniging toegevoegd. 

 

Deze cijfers zijn door de kascommissie gecontroleerd en hebben zij daarvan verslag aan het bestuur 

uitgebracht. 

 
Toelichting op de balans per 31 december 2020 
 

Liquiditeiten: 

Rabobank  14.617 15.498 

Kasgeld 160 67 

 ---------- ------------ 

 14.777 15.565 

 ====== ====== 

 

Debiteuren: 

Dit betreft afwikkeling verkoop boeken Dorpsquiz en in 2021 geheel ontvangen. 

 

Crediteuren: 

Factuur Tabula is in 2021 door ons betaald. 

 

Overige schulden: 

Betreft verplichting mbt Historische Atlas 

 

Toelichting op overzicht baten en lasten 

 
Opbrengsten: 

Contributies 7.635 7.926 

Verkoop boeken 1.924 624 

Lezingen 143 470 

Meeting dorpsquiz 0 960 

Overige 0 489 

 ----------- ----------- 

 9.702 10.469 

 ====== ====== 
 

 
 



 

Begroting voor het jaar 2021 Historische Vereniging Marithaime 
 
Contributie € 20 per lid  5.500 

 

Uitgaven: 

Huisvestingskosten 1.600 

Contributie/lidmaatschappen 250 

Tabula boek 2.000 

Lezingen 550 

Website 1.700 

Cultuurboek 1.500 

Verzekeringen 500 

Vergadering en bestuurskosten 150 

Bankkosten 250 

Overige kosten  500 

 --------- 9.000 

  ---------- 

Exploitatie-tekort voor 2021  3.500 

  ===== 

 

Toelichting op de begroting 2021 
 
 

Ondanks het feit dat ook in 2021 door Corona onze activiteiten niet hebben kunn en uitvoeren zijn we toch 

genoodzaakt om een contributiebedrag vast te stellen. De vaste lasten zoals huisvesting, verzekeringen en 

contributie lopen door en ontvangt u wederom  het Tabula boek eind van dit jaar. Ook moet er worden 

geïnvesteerd in de nieuwe opzet van onze website en de voorgenomen digitalisering van het vroeger in 

papiervorm uitgebrachte gemeente nieuws gaat een hoge investering van de vereniging vragen.  

Het afzien van een contributiebedrag over 2021 zal gegeven de uit te voeren plannen een te groot 

liquiditeitsbeslag met zich meebrengen. 

 

Daarom wordt aan de ledenvergadering voorgesteld de contributie voor het jaar 2021 eenmalig te verlagen naar 

€ 20 per lid en voor 2022 op € 30 vast te stellen. Het bestuur wil geen prijsindexat ie toepassen.  

 


