Penningmeester
Beste leden,
De financiële verantwoording en de balans
ziet er iets anders uit dan voorheen. Een aantal posten zijn samengevoegd. De ‘extra contributie’ die bovenop de reguliere contributie
wordt gegeven, gaat naar ‘Donaties en schenkingen’. Ook de advertentieopbrengsten uit
Tijd-Schrift en de site van de HVV, zijn samengevoegd. De kosten voor het onderhoud
van de website van de HVV en Emaus, worden voortaan bij elkaar opgeteld.
In de balans is een kleine wijziging doorgevoerd. Sinds 2006 was het gebruikelijk om een
overzicht te geven van de ‘Kapitaal rekening’.
De grootte ervan (€ 5000,00) bleef jarenlang
ongewijzigd, doordat de ‘Algemene reserve’
was ondergebracht in het overzicht van de
‘Bestemmingsreserves’. De ‘Algemene reserve’
is nu samengevoegd bij ‘Kapitaal’. In de toekomst spreken we niet meer van ‘Algemene
reserve’ maar alleen nog maar van ‘Kapitaal’.
Terugkijkend naar de exploitatie van 2016,
valt te melden dat we met ruim -€ 4800,00 het
jaar uitgingen. Ruim € 1000,00 gaven we uit
om de Jaarboeken te digitaliseren. Een dikke

€ 800,00 werd uitgegeven aan een geschenk
aan Vlaardingen, wat bestond uit een prachtig informatiebord over onze zeeheld Callenburgh, die in Vlaardingen woonde. Ook
werd € 1000,00 geschonken aan het Museum
Vlaardingen. Maar tegenover deze uitgaven
staan ook mooie inkomsten: een € 2174,00
aan donaties. Eén lid stortte zelfs € 750,00!
€ 900,00 donaties t.b.v. het Jaarboek. Al met
al weer gulle gevers die onze vereniging hoog
in het vaandel hebben staan. Wederom veel
dank! De excursie (jaarlijkse bustocht) kostte
de vereniging ‘slechts’ € 38,00. De uitgaven
waren even groot als het jaar ervoor. Een
prachtig resultaat! Rest mij te melden dat de
twee Rabo-rekeningen halverwege het jaar
zijn opgeheven.
Met vriendelijke groet,
Kees Maarleveld
Penningmeester HVV

2e Bierslootsteeg.
(Collectie Stadsarchief
Vlaardingen)
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Baten en lasten
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Inventarislijst
van de Historische Vereniging Vlaardingen per 1 januari 2017
Lezingencommissie
- 2 diaprojectoren en 1 overvloeier
- 1 overheadprojector
- 1 epidiascoop
- 1 projectiescherm en 1 projectietafel
- 1 laseraanwijzer
- 1 geluidsbox
- 1 cassetterecorder
- 1 Triumph-Adler video-projector (beamer) met toebehoren
- 1 Lumens digitale document-reprocamera
- 1 MSI laptop- presentatie-computer
- 1 DVD / Videospeler
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Bestuur inventarisaties bibliotheek, foto’s e.d.
- 1HP Scanjet G 4050
- 1 Toshiba AV-presentatie-computer (afgeschreven wegens schermschade; in gebruik als
opslag bestanden)
- 1 Intenso extern geheugen, 2 TB voor back-up
Diversen
- tentoonstellingspanelen
- bibliotheek: Vlaardingse boeken knipsels e.d. / diversen dia´s foto’s + negatieven collecties
- voorraad Jaarboeken / Tijd-Schriften en diverse publicaties

