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Penningmeester
Geachte leden,

2015 was financieel een bewogen, maar mooi 
jaar. Er is € 30.267 uitgegeven, maar kwam € 
32.782 binnen. Een positief resultaat dus van 
€ 2515,00. Weliswaar minder dan de vorige 
jaren, maar toch een mooi bedrag wat aan de 
diverse bestemmingsreserves kan worden toe-
gevoegd. Wederom is aan de bestemmingsre-
serve ‘Jubileum 2017’, € 1500,00 toegevoegd, 
en voor 2016 staat er nog eens € 1500,00 be-
groot. De teller zou dan op € 7000,00 moeten 
uitkomen. Maar eerst nog even door 2016 
heen. We hebben voor de opening van Mu-
seum Vlaardingen, een bedrag van € 3000,00 
uitgetrokken over een drietal jaren. De eer-
ste ‘termijn’ is reeds overgemaakt en kon ge-
woon vanuit de exploitatie van 2015 worden 
gefinancierd. De overige € 2000,00 zijn via de 
bestemmingsreserve opgevoerd. De post ‘do-
natie’ valt hierdoor wel hoger uit dan gebrui-
kelijk. Aan het 4 x uitgebrachte ‘Tijd-Schrift’ 
en het ‘Jaarboek 2015’, werd € 21787,00 uitge-
geven. Niet uit de pas, maar om u een indruk 
te geven wat er voor komt kijken alvorens het 
bij u in de brievenbus valt. De jaarlijkse ex-
cursie was in financiële zin, ook een succes. 
Er kwam € 2075,00 op binnen en het geheel 
koste € 2208,00. De ‘reisleiders’ hebben het 
weer mooi gedaan, waarvoor dank! De post 
‘incasso’ is hoger uitgevallen. Er zijn nog wat 
extra kosten gemaakt voor het in de bus vallen 
van uw acceptgiro, maar wat wil je met een 
bestand van bijna 1250 leden. 

Dat leden betrokkenheid voelen jegens de 
HVV, blijkt uit de volgende inkomsten. Bui-
ten de verplichte contributie, werd er nog 
eens voor € 1651,00 aan ‘extra contributie’ 
ontvangen. Aan ‘donatie/schenkingen’ kwam 
€ 1588,00 binnen. Eén lid schonk ons zelfs 
€ 750,00 euro! Om privacyredenen kan zijn 
naam niet genoemd worden, maar ik heb dit 
lid terstond gebeld om onze dank over te bren-
gen. De donatie voor het ‘Jaarboek 2015’ was 
wederom weer een succes. Ook de Shell Bu-
renraad stortte weer een mooi bedrag. Moch-
ten we in februari € 500,00 ontvangen, in de-
cember nog eens € 250,00. U allen, middels 
extra contributie, donatie of via het bedrijfs-
leven,  hartelijk dank voor uw betrokkenheid. 
In alle gevallen zal het een goede bestemming 
vinden die bijdraagt aan het voortbestaan en 
verbreden van onze vereniging. 

Met vriendelijke groet,

Kees Maarleveld
Penningmeester HVV
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