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1. Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 

 

Vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende passiva 

De vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende passiva worden opgenomen tegen 

nominale waarde; waardering van vorderingen geschiedt onder aftrek van een voorziening wegens 

oninbaarheid, gebaseerd op een individuele beoordeling van de vorderingen. 

Niet in de balans opgenomen financiële verplichtingen 

De niet in de balans opgenomen financiële verplichtingen worden, tenzij anders vermeld, 

gewaardeerd tegen nominale waarde. 

 

2. Grondslagen van resultaatbepaling 

Algemeen 

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de netto-ontvangsten en alle hiermee verbonden 

kosten en andere aan het verslagjaar toe te rekenen lasten. 

De kosten en lasten worden bepaald met in inachtneming van de hiervoor reeds vermelde 

waarderingsgrondslagen. 

Inkomsten worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn verkregen c.q. de diensten zijn verricht. 

Kosten welke hun oorsprong  vinden in het boekjaar worden in aanmerking genomen zodra zij 

voorzienbaar zijn. 

Resultaatbestemming 

Het positieve resultaat is toegevoegd aan de overige reserves. 

Omzetbelasting 

De vereniging is een vrijgestelde sociaal-culturele instelling. 

Loonbelasting 

Gedurende het verslagjaar was geen personeel werkzaam. 

Vennootschapsbelasting 

De vereniging is niet belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting. 

Algemeen nut beogende instelling 

Bij beschikking van 16 april 2013 onder dossiernummer 86822 is de vereniging door de 

belastingdienst m.i.v. 1 januari 2013 aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). 



 

 

Balans  

Balans 31-12-2019 
 

31-12-2018 
 

     

Omschrijving  Activa   Passiva           

Vaste activa             146  
 

             146  
 

     

Liquide middelen        22.947  
 

         19.951  
 

     

Vorderingen          1.900  
 

           2.618  
 

     

Overige reserves  
 

          6.340  
 

        5.729  

Doelreserves 
 

        14.542  
 

      13.292  

Schulden (kortlopend)  
 

          1.561  
 

        2.276  

Vooruit ontvangen  
 

          2.550  
 

        1.418    
      

Totaal         24.993          24.993           22.715        22.715  

     

Resultaten 

Ontvangsten en uitgaven             2.019    2018  

       
Omschrijving   ontvangsten uitgaven  ontvangsten uitgaven 

       
 Contributies            10.525              8.685   
 Giften               874                 512   
 
Begunstigers/sponsoring/subsidies             7.193              2.398   
 Overige                 51                    7   
 Rente                     3                    2   
 Vrijval doelreserves                     -                 432   

       
 Bijdragen museum          2.577         2.795  

 Overige huisvesting                -            249  

 Kosten ICT          1.765         2.226  

 Bankkosten             238            223  

 Kantoorkosten         2.016         2.298  

 Lidmaatschappen/abonnementen             245            166  

 Uitgave boeken en kwartaalblad         6.512         3.250  

 Vergaderingen             666            728  

 Lezingen             303            302  

 Ledenactiviteiten             127            128  

 Tentoonstellingen         2.124                -  

 Overige activiteiten             212         1.179  

 Toevoeging doelreserves         1.250                -  

       
 Saldo             611             1.507   

 Totaal            18.646     18.646           13.543     13.543  

       

 



 

 

 

 

 Toelichting op de jaarrekening 2019 

 

• Contributies;   het aantal lidmaatschappen is gestegen van 359 naar 370  

   en het aantal gezinslidmaatschappen is gelijk gebleven op 96. 

   Mede door de verhoging van de contributie met 2,50 per jaar 

   zijn we er in geslaagd uit te komen op een positief resultaat. 

• Sponsoring e.d.;   Het is dankzij voldoende adverteerders gelukt om de kosten 

   van ons kwartaalblad Heem E-L te compenseren.  

   Als tegemoetkoming in de kosten van al onze activiteiten in 

   verband met 75 jaar bevrijd hebben we een projectsubsidie 

   ontvangen. 

 

 

• Uitgave boeken; ook dit jaar hebben we weer een extra boek uitgegeven. 

 

• Ledenactiviteiten;  heemavonden, heemreizen, heemkwis e.d. zijn weer  

   budgetneutraal georganiseerd. 

 

• Tentoonstellingen; de kosten zijn gecompenseerd door ontvangen subsidies. 

 

• Overige activiteiten;  monumentendagen e.d. 

 

• Toevoeging doelreserves; door het positieve resultaat was er ruimte geld te  

   reserveren voor ons 75 jarig verenigingsjubileum in 2022. 

 

 

 


