
Toelichting op de jaarcijfers 2019 van de HBV  

Zie uitgaven 

 

1e bijeenkomsten BC en ALV 

Hoewel in 2019 één bijeenkomst is vervallen, zijn er echter twee extra Algemene Vergaderingen bij 

gekomen i.v.m. onze statutenwijziging per 23 december 2019. 

De post copierkosten zijn daarmede € 300,00 hoger uitgevallen. De porto kosten zijn gestegen met  

€  50,00   Beide posten treft u aan onder 5e administratie . Samen met “huur frankeermachine” 

worden bij de opstelling van de jaarrekening deze kosten verdeeld. 

3e bestuurskosten 

De post vrijgestelde vergoedingen is conform de begroting 2019. 

4e representatiekosten  Per saldo binnen de begroting gebleven. 

1e regel: Deze post is wat hoger uitgevallen dan begroot. Hierin is o.a. het afscheid  

   van Pierre Sponselee verwerkt. 

2e regel: Deze post is wat lager uitgevallen. 

5e administratie 

De post telefoonkosten is hier gesplitst naar:  telefoonkosten € 414,80 en internet bellen 

van € 306,00. 

De post huur frankeermachine / onderhoud is overschreden i.v.m. extra onderhoud.  

In 2019 hebben wij een inkoop gedaan van € 1.948,10 inzake aanschaf papier en enveloppen. 

Deze aanschaf is gebeurd i.v.m. extra kortingen op de aankoopprijs 2019 ten opzichte van het jaar 

2020. 

Overigens nemen de kopieerkosten (zowel in zwart/wit alsmede in kleur) flink toe, mede door de 

uitwerkingen van de Prestatie Afspraken van Alkmaar, Heerhugowaard en Langedijk. Tevens neemt 

het papierverbruik, in verband met het eerder vermelde, ook fors toe. 

6e Vrijwilligers 

De post vergoedingen vrijwilligers is hoger uitgevallen in verband met aanpassing bedragen. 

De post servicekosten pand Thomas á Kempislaan 52 (kantoor HBV) is wat hoger uitgevallen dan 

begroot. In 2020 zal deze post nader worden beschouwd. 

7e Bijdrage aan bewonerscommissie 

Vergoedingen zijn te laag begroot. Gelukkig zit er ook een stijging in de aangesloten 

bewonerscommissies.  

 

 

 



8e Diverse kosten bank 

Deze kosten zijn ten opzichte van de begroting lager uitgevallen. Toch houden wij er rekening mee, 

dat in de komende jaren deze kosten verder zullen stijgen. 

9e Afschrijving 

In 2019 zijn aangeschaft: een Laptop en een computer. De afschrijving voor 2019 bedraagt € 242,99. 

Zie balans. 

10e Personele kosten 

Onze “ambtelijk secretaris” ontvangt voor haar werkzaamheden een uren- en reiskosten vergoeding. 

Tevens maakt zij meer uren in verband met werkzaamheden voor de website, de verslagen met 

betrekking tot de besprekingen met de HBV’s van “van Alckmaer, Kennemer Wonen en Langedijk”. 

Daarnaast zijn er in 2019 vanwege de statutenwijziging extra ledenvergaderingen gehouden. 

11e Administratie 

Niet begroot waren de notariskosten en kamer van koophandel.   

12e Extern advies 

Eind 2019 zijn de Huurdersorganisaties tot de conclusie gekomen om de werkzaamheden via WKA 

(Woonbond Kennis en Advies) te beëindigen. 

Er resteerde nog een restant rekening en een reeds lang verwachte creditering. 

Het resulteerde per saldo in een bedrag van € 217,51.  

Dit bedrag heeft HBV –NK voor haar rekening genomen. 

15e Abonnementen en documentatie 

In het jaar 2019 werden door de Woonbond vrijwel alle bestaande brochures opnieuw uitgegeven. 

Tevens werd via de SDU (“de vroegere  Staatsuitgeverij”) enkele belangrijke boekwerken opnieuw 

aangeboden. Deze uitgaven zijn dan ook aangeschaft. Zie onder Extra brochures voor BC. 

Tot slot 

De jaarrekening sluit met een nadelig saldo van € 6.188,08 (zie de uitwerking op de balans). 


