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Van de penningmeester 

 

Beste leden van de HVV, 

Om maar direct met de deur in huis te vallen: 2018 was een duur jaar voor de vereniging!  

Een grote kostenpost was de vervanging van de ANWB-tekstborden op de monumentale 

panden in onze stad. Eind december 2018 is een aanvang gemaakt met het vervangen van de 

diverse borden en medio voorjaar 2019 zal alles weer voor minimaal 25 jaar aan de gevels 

hangen. Met de aankoop van de tekstborden in 2018 was oorspronkelijk een bedrag gemoeid 

van maar liefst € 18.429,52. Gelukkig was de ANWB bereid om onder strenge voorwaarden 

ons een subsidie van 50% te verlenen, waarmee het aankoopbedrag van de borden kon 

worden teruggebracht tot € 9.214,76. Uiteraard nog een aanzienlijke uitgave, maar er kwam 

nog wel het e.e.a. terug. Van enkele gemeentelijke afdelingen en pandeigenaren ontvingen we 

bij elkaar een bedrag van € 3.608,08 en  in de bestemmingsreserve stond nog de, als 

jubileumkado van de gemeente Vlaardingen in 2017 ontvangen, € 2.500,00. Hiermee kon de 

totale uitgave voor de borden worden teruggebracht tot € 3.114,47, incl. de aanschaf van een 

betonboortje van slechts € 7,79. Het ophangen is/wordt geheel in eigen beheer uitgevoerd.  

Een andere in het oog springende uitgave is het Jaarboek 2018. De kosten daarvoor vielen 

mede hoger uit door het per post verzenden voor een bedrag van € 3.926,28. Bedenk daarbij 

dat deze uitgaven nog gekoppeld zijn aan de oude contributiegrondslag van 2018.   

Ook de uitgaven voor Bestuur en secretariaat waren hoger dan gebruikelijk. De op 27 

november 2018 gehouden Algemene Ledenvergadering had ook zo zijn prijskaartje. Alleen al 

het drukken van de agenda en voorstellen voor wijziging van de Statuten en het Huishoudelijk 

reglement kostte € 1113,00. Alhoewel marginaal, zit in de uitgaven ook de aanschaf van € 

166,00 aan postzegels. Deze zijn ingekocht omdat PostNL de postzegel in 2019 heeft 

verhoogd met 14%. 

Al met al zorgen de uitgaven over 2018 voor een exploitatietekort van € 10.954,00. Met aftrek 

van de € 2500,00 aangesproken bestemmingsreserve is het Kapitaal verminderd met € 

8.436,00. 

Tegenover de uitgaven staan gelukkig ook nog inkomsten. Hoewel zij helaas de uitgaven niet 

overstijgen, wil ik ze toch wel even noemen. Aan contributie en bijdrage portokosten 

ontvingen we  € 22.245,00 en aan donaties voor het Jaarboek € 750,00. Ik wil dan ook graag 

van de gelegenheid gebruik maken om de gulle gevers weer te bedanken voor hun bijdrage. 

Maar ook aan donaties en schenkingen kwam een aanzienlijk bedrag binnen. Aan extra 

contributie gaf u € 1.358,50. Een lid doneerde € 750,00! Ook de inmiddels ontbonden 

Wijkvereniging Hoevenbuurt doneerde € 1000,00. Allen heel hartelijk dank om deze mooie 

bedragen te gunnen aan onze vereniging. Naast deze inkomsten is ook nog aan verkoop van 

boeken een bedrag van € 1954,00 opgehaald, aan advertentieopbrengsten in Tijd-Schrift en op 

de website € 960,00 en aan sponsoring van de website nog een € 120,00.  
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Zoals bekend, is door de leden op de ALV van 27 november jl. onder meer goedkeuring 

gegeven aan het voorstel van het bestuur om de contributie te verhogen tot een voor alle leden 

geldend bedrag van € 22,50. De intentie is om wat betreft de vaste lasten blijvend 

kostendekkend te opereren. Lastenverzwaring door hogere btw tarieven en indexverhogingen 

van posttarieven alsmede volledige distributie van onze publicaties per post, liggen hier aan 

ten grondslag. Verder doet het bestuur zijn best om de lasten nog meer te beteugelen. Een 

punt van aandacht zijn de kosten voor de huur van de opslag. Het doel is uiteraard om 

aantasting van het vermogen te beperken en nog beter, te voorkomen. 

Rest mij te melden dat ik mijn penningmeesterschap na 6 jaren ga beëindigen. Ik wens de 

door het bestuur voorgedragen penningmeester vanaf deze plek alvast veel succes in zijn 

functie. Er staat een goede opvolger klaar en ik wens hem dezelfde goede en prettige 

samenwerking met het bestuur als ik in de afgelopen 6 jaar heb mogen ondervinden. Het gaat 

u allen goed en veel voorspoed gewenst voor u als lid alsmede voor de HVV. 

Met vriendelijke groet, 

 

Kees Maarleveld 

Penningmeester 

 

 

 

 

 

 

 

  



Staat van Baten en Lasten 2017 en 2018, en Begroting 2018 en 2019 Balans per 31 december 2017 en 2018
Bedragen afgerond op hele euro's Bedragen afgerond op hele euro's

BEZITTINGEN 31-12-2017 31-12-2018

BATEN 2017 2018 2018 2019 Kas 84 69

Contributie 21.751 20.525 22.000 25.875 ING Betaalrekening 2.116 518

Bijdrage verzendkosten 1.524 1.720 1.650 300 ING Spaarrekening 61.580 51.140

CONTRIBUTIES/VERZENDKOSTEN TOTAAL 23.275 22.245 23.650 26.175 GELDMIDDELEN TOTAAL 63.780 51.727

DONATIES Depot ING 77 77

Donaties Jaarboek 900 750 1.000 750 Nog te ontvangen advertentie website 212 12

Donaties en schenkingen 3.562 3.126 3.000 2.000 Nog te ontvangen contributies 53 53

DONATIES/SCHENKINGEN TOTAAL 4.462 3.876 4.000 2.750 Nog te ontvangen diverse verkoop 0 659

Nog te ontvangen extra contributie 0 1

OVERIGE BATEN Nog te ontvangen portokosten 8 0

Advertentieopbrengsten Tijd-Schrift en website HVV 1.252 960 1.300 1.000 Nog te ontvangen rente 60 13

Boek IB 1.514 0 0 0 OVERIGE VORDERINGEN/BEZITTINGEN TOTAAL 410 815

Jubileum 50 jaar 3.054 0 0 0  

Onderhoud borden monumenten (incl. bijdrage gemeente) 2.500 3.608 0 0 BEZITTINGEN TOTAAL 64.190 52.542

Ontvangsten excursie (Voorheen jaarlijkse busreis) 1.610 0 0 0

Rente 60 13 50 10

Sponsoring fonds Emaus (Begraafpl. Emaus) 120 0 100 0

Sponsoring website Emaus en HVV 80 120 100 120

Verkoop diversen (Boekentafel en Internet) 1.247 1.954 750 850

Verkoop Jaarboek (Lopend jaar) 374 0 30 250

Verkoop Tijd-Schrift (Lopend jaar) 0 0 400 0

OVERIGE BATEN TOTAAL 11.811 6.655 2.730 2.230 Het 'eigenvermogen' is de som 'schulden' + 'kapitaal' + 'totaal van de bestemmings-

reserves.

BATEN TOTAAL 39.548 32.775 30.380 31.155 Onder 'kapitaal' is de 'algemene reserve' ondergebracht. Het resultaat van de exploi-

wordt zo nodig verdeeld over de 'bestemmingsreserves' en het restant vloeit naar

LASTEN kapitaal'. De term 'algemene reserve' zal nu alleen nog 'kapitaal' zijn.

Digitaliseren periodieke publicaties t.b.v. site 0 0 1.100 0

Excursie (Voorheen jaarlijkse busreis) 2.042 0 0 0

Gift Museum Vlaardingen (3 van 3) 1.000 0 0 0

Jaarboek 12.661 14.637 10.000 13.000

Jubileum 50 jaar 9.309 0 0 0

Lezingen 190 305 250 600

Onderhoud borden monumenten (incl. bijdrage gemeente) 0 9.223 6.500 0

Restauratie uit fonds Emaus (Begraafpl. Emaus) 508 18 250 100 SCHULDEN 31-12-2017 31-12-2018

Tijd-Schrift 12.873 12.783 12.500 12.000 Nog te betalen kosten 836 105

Vopakboek 264 0 0 0 Vooruit ontvangen donaties 18 65

Website Emaus en HVV 188 169 200 180 Vooruit ontvangen portokosten 8 0

LASTEN ACTIVITEITEN TOTAAL 39.035 37.135 30.800 25.880 Vooruit ontvangen contributies 210 208

SCHULDEN TOTAAL 1.072 378

ORGANISATIEKOSTEN

Bestuur, secretariaat 1.881 2.465 1.200 1.275 KAPITAAL 53.203 -8.436 44.767

Huur archiefruimten 2.266 2.326 2.300 2.400

Incasso contributies en ledenadministratie/bankkosten 1.426 1.720 1.200 1.500 Van Staat

Lidmaaatschappen en donaties 32 82 100 100 Overzicht bestemmingsreserves 31-12-2017 Baten en lasten 31-12-2018

ORGANISATIEKOSTEN TOTAAL 5.605 6.594 4.800 5.275 Bordjes ANWB 2.500 -2.500 0

Fonds Begraafplaats Emaus 2.997 -18 2.979

BATEN TOTAAL 39.548 32.775 30.380 31.155 Historische publicaties 4.418 0 4.418

LASTEN TOTAAL 44.640 43.729 35.600 31.155 TOTAAL 9.915 -2.518 7.397

RESULTAAT -5.092 -10.954 -5.220 0 SCHULDEN + EIGENVERMOGEN TOTAAL 64.190 52.542

Werkelijk Begroot


