Financiële verantwoording over het jaar 2012
Op 12 april 2013 houden de leden van de kascontrolecommissie, mw. mr. K. Huntjens-Theunissen en
dhr. J. Machiels, beiden lid van Heemkundevereniging Houthem-St. Gerlach, kascontrole over het
jaar 2012.
Tijdens de algemene ledenvergadering op 16 april 2013 doet mw. Huntjens-Theunissen verslag van
de bevindingen van deze kascontrole. Zij deelt mede dat “alles gemakkelijk was terug te vinden ”en
dat “alles goed gerubriceerd” was. Kortom, de kascontrolecommissie had enkel lovend kritiek voor
de penningmeester en zij vraagt de vergadering om de penningmeester decharge te verlenen. Dit
wordt met een instemmend applaus verleend.

Resultatenrekening 2012
Debet
Bankkosten Rabobank
Restauratie Calvariekapel
Huur Holle Eik/vergaderkosten
Drukwerk
Algemene kosten
Vrijwilligersvergoedingen
Aankoop boeken
Abonnementen/contributies
Portokosten
Excursies

Credit
€ 210,28
€ 5.000,00
€ 1.045,78
€ 964,00
€ 903,99
€ 3.000,00
€ 115,50
€ 57,00
€ 938,00
€ 575,00
------------€ 12.809,55

Contributies
Sponsoring/advertenties
Subsidie gem. Valkenburg
Rente Rabobank
Giften algemeen
Donaties Calvariekapel
Verkoop boeken/Sjtegelkes
Retour vrijwilligersvergoeding
exploitatieresultaat

€ 3.972,00
€ 1.235,00
€ 250,00
€ 517,42
€ 126,50
€ 3.150,00
€
75,50
€ 1.500,00
€ 1.983,13
------------€ 12.809,55

Toelichting
Het negatieve exploitatieresultaat vindt zijn oorzaak mede in de volgende feiten:
1. Uit eigen middelen werd een bijdrage van € 5.000,00 betaald voor de restauratie van de
Calvariekapel, terwijl de ontvangen donaties hiervoor € 3.150 bedroegen.
2. Aan vrijwilligersvergoedingen werd 2 x € 1.500 = € 3.000,00 betaald. Eén vergoeding van
€ 1.500,00 werd in december 2012 gedoneerd aan de vereniging, de andere vergoeding werd
begin 2013 als donatie overgemaakt aan de penningmeester.
Dit is het eerste negatieve resultaat sinds jaren. Dit is verder geen probleem, omdat
Heemkundevereniging Houthem-St. Gerlach financieel een gezonde vereniging is. De activa van de
vereniging bestaan uit een deposito en een rekening-courant bij de Rabobank. De saldi op 31
december 2012 bedragen respectievelijk € 30.500 en € 1.387,65. De passiva bestaan enkel uit
voorzieningen/reserveringen voor allerhande lopende en toekomstige activiteiten.
Volgens de gewijzigde Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994 van 12 juli
2013, Nr. DB 2013/366M is het niet vereist om een balans te publiceren, omdat
Heemkundevereniging Houthem-St. Gerlach een instelling betreft, die niet actief geld of goederen
werft onder derden en die het haar ter beschikking staande vermogen of de opbrengsten daarvan
uitsluitend of nagenoeg uitsluitend besteedt ten behoeve van haar doelstelling.

Beloningsbeleid
Heemkundevereniging Houthem-St. Gerlach heeft géén personen in loondienst.
Wat betreft vrijwilligers- en andere onkostenvergoedingen wordt verwezen naar het huishoudelijk
reglement.
Uit de financiële verantwoording 2012 valt af te leiden, dat twee leden van de vereniging een fiscaal
onbelaste vrijwilligersvergoeding is toegekend.

