
 

Financiële verantwoording 2013  

Op 4 april 2014 houden de leden van de kascontrolecommissie, de heren John Machiels en Jef 
Boosten, beiden lid van Heemkundevereniging Houthem-St. Gerlach, kascontrole over het jaar 2013. 
Tijdens de algemene ledenvergadering op 8 april 2014 doet de heer Machiels verslag van de 
bevindingen van deze kascontrole. Hij deelt mede dat zij geen onregelmatigheden zijn tegen 
gekomen, dat gebruik wordt gemaakt van een Excel-programma en daardoor alles  gemakkelijk was 
terug te vinden en te controleren. Kortom, de kascontrolecommissie heeft enkel positieve 
bewoordingen voor de penningmeester en zij vraagt de vergadering om de penningmeester 
decharge te verlenen. Dit wordt met een instemmend applaus verleend. 
 

Debet       Credit 

Rabo Verenigingspakket €           267,44  Contributies   €     3.228,00 

Lidmaatschappen/boeken €           228,40  Rente Rabo   €        534,31  

Drukkerij De Heeg  €        1.188,45  Sponsoring/advertenties €        300,00 

Vergaderkosten   €        1.362,30  Giften/donaties   €     5.261,00 

Sponsoring film Kogelgat €           250,00  Bijzondere baten  €        399,77 

Portokosten   €        1.208,26  Verkopen fotoboek  €      5.413,00 

Algemene Kosten  €            372,01  Sponsoring fotoboek  €         450,00 

Kantoorartikelen  €            463,58 

Interpolis   €  149,74 

Huurkosten Holle Eik  €  900,00 

Vrijwilligersvergoedingen €         3.000,00 

Lezingen/excursies  €            862,80 

Fotoboek (druk, registratie)  €         9.192,97  Resultaat (negatief)  €       3.859,87 

    -------------------      -----------------  

    €      19.445,95      €     19.445,95 

Toelichting 

 

In dit jubileumjaar is het fotoboek” Houthem, Broekhem en Geulhem: vroeger en nu”  uitgegeven en 

tegen een prijs bij voorinschrijving van € 15,00 verkocht/aangeboden , terwijl alleen al de drukkosten 

van dit boek  € 18,36 bedragen. 

Vanwege de heersende economisch crisis is door de heemkundevereniging bewust afgezien van het 

actief werven van sponsors ter medefinanciering van dit boek. De heemkundevereniging heeft echter 

in voorgaande jaren een reserve opgebouwd, waarmee een eventueel negatief resultaat volledig gedekt 

kan worden. Dit alles onder het mom van “wie jarig is, trakteert”.    

Het in de financiële verantwoording opgenomen bedrag van € 450,00 is een spontane donatie van een 

van onze vaste sponsors. 

 

Onder de post “Lezingen/excursies” ad € 862,80 is een post opgenomen van € 600,00 voor de kosten 

van de touringcar, die ons tijdens de zomerexcursie naar Bonn en Brühl bracht. De bijdrage ad € 20,00 

per deelnemer was precies genoeg om alle kosten van die dag, zoals entrees, lunch, gids, e.d., contant 

te betalen.  

De heemkundevereniging houdt bewust de deelnameprijs laag om zo deelname voor ieder lid 

financieel mogelijk te maken. 

 

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. 

 


