
 

 

 

 

Financieel overzicht 2020 
 
In 2020 heeft de vereniging een positief resultaat geboekt van  € 2.320. In de begroting werd uitgegaan 
van een negatief resultaat van € 45. Door de coranacrisis zijn er relatief weinig kosten gemaakt. Door-
dat veel lezingen en excursies niet doorgingen werd hierdoor circa € 1.150 minder uitgegeven dan be-
groot. Tevens werd er voor € 1.045 meer aan contributies en vrijwillige bijdragen ontvangen dan be-
groot: de vrijwillige bijdrage was groter dan verwacht, verder nam het aantal leden met 18 toe.  
Een en ander leidt tot de volgende resultatenrekening: 
 

Resultatenrekening Heemkundige Kring De Bevelanden 2020 
 
Baten 
 

Lasten 
 

Contributies 9.945 Bestuurskosten 1.732 
De  Spuije, losse verkoop 51 De Spuije 5.034 
Gift 25 Lezingen en excursies 254 
  Verzekeringen 249 
  Bankkosten 208 
  Public Relations en website 224 
  Resultaat 2.320 
    
Totaal 10.021 Totaal 10.021 

 
De bestuurskosten van € 1.732 gaan op aan druk- en verzendkosten en het abonnement van de post-
bus voor € 1.091, aan vergaderkosten € 473 en aan overige niet nader gespecificeerde kleinere kosten 
voor € 168. 
 
De balans ziet er als volgt uit: 
 

Balans per 31 december Heemkundige Kring De Bevelanden 
 
Debet 2019 2020 Credit 2019 

 
2020 

ING bankrekening 3 879 6.235 Voortuitontvangsten 182 357 
ING spaarrekening 26.691 26.700 Nog te betalen kosten 372 12 
Debiteuren 3.793 3.706 Algemene reserve 33.970 36.290 
Te ontvangen bedragen 161 18    
      
Totaal 34.524 36.659 Totaal 34.524 36.659 

Het aandeel van kosten in de Spuie nog te ontvangen van vrienden van het museum (debiteuren) be-
droeg eind 2020 € 3.706. Verder staat er voor € 18 contributies open over 2020 en is er reeds een bedrag 
van € 357 contributies ontvangen voor 2021  Door het positieve resultaat steeg de algemene reserve 
met  € 2.320. 
 
  



Begroting 2021 en 2022 

Tijdens voorgaande vergaderingen is vaak gevraagd wat te doen met de hoge algemene  reserve. 
Het bestuur heeft  meegedeeld dit te willen besteden aan bijvoorbeeld extra publicaties. Voor 2021 is 
ons gevraagd financieel een bijdrage te geven van € 750 voor de uitgave van een bijzonder boek 
“Wederom in de polder bij elkander “ Het korte leven van Jan Van den Bosch 1830-1850, geschreven 
door Frank de Klerk, gemeentearchivaris van Goes. Alhoewel dit niet in de begroting is opgenomen 
heeft het bestuur besloten dit toch te honoreren i.v.m. het grote Bevelandse gehalte van het boek. 
Voor de vereniging betekent dit extra aandacht bij de presentatie, opname in de colofon en een kor-
ting voor de leden bij aanschaf van het boek.  

De begroting voor 2022 is samengesteld op basis van de resultaten van 2020 en de begroting voor 
2021. Er wordt uitgegaan van vergelijkbare opbrengsten als in 2020, doch uitgaven gebaseerd op de 
begroting van 2021. Dat is reëler dan 2020 als maatstaf te nemen i.v.m. de coronacrisis. Verder is een 
post onvoorzien opgenomen van € 750. Zo zijn er lopende projecten zoals kleine monumenten en veld-
namen, en kunnen zich andere zaken of onderzoeken voordoen. Per saldo komt het resultaat dan uit 
op -€ 190. 

In de volgende tabel volgt een overzicht. 
 

Resultatenrekening 2019 en 2020, begroting 2021 en 2022 
  

Resultaat Resultaat   Begroting    Begroting   
2019 2020 2021  2022  

Opbrengsten vereniging  
    

Contributies 9.337 9.945 9.350 10.000 
De Spuije (losse verkoop) 71 51 100 50 
Gift 315 25 0 0 
Rente 9 0 1 0  

9.732 10.021 9.451 10.050      

Kosten vereniging  
    

Bestuurskosten 2.124 1.732 2.000 2.000 
De Spuije 4.786 5.034 4.800 5.000 
Lezingen en excursies 1.675 254 1.600 1.600 
Verzekeringen 239 249 250 250 
Bankkosten  206 208 210 210 
Public relations en website 134 224 250 230 
Kleine monumenten/veldnamen   200 0 
Nieuwjaarsbijeenkomst   200 200 
Onvoorzien 

   
750  

9.164 7.701 9.510 10.240      

Resultaat vereniging  568 2.320 -59 -190      

Opbrengsten bijzondere publicaties 
    

Opbrengsten  Spuije 75 jaar bevrijding 17.450 
   

Kosten Spuije 75 jaar bevrijding  19.770 
   

Resultaat bijzondere publicaties -2.320 0 0 0      

Resultaat totaal  -1.752 2.320 -59 -190 
 
 
 


