
        Alkmaar, februari 2021. 

 
 

Toelichting Jaarcijfers 2020  
 

Het jaar 2020 leek rustig te beginnen, totdat er wat berichten in de pers 
verschenen over een “besmettelijke ziekte die was uitgebroken in de plaats 
Wuhan in China”.   
 

In Nederland leek nog niets aan de hand te zijn. De HBV maakte 
voorbereidingen voor haar bijeenkomst in februari 2020. 
Op dinsdag 18 februari ’20 kwamen wij bij elkaar in Wijkwaard. Bestuur HBV en 
de afgevaardigden van de Bewoners Commissies. 
Dit was de eerste keer en tevens de laatste keer dat wij in het jaar 2020 bij 
elkaar kwamen. Het was niet anders. 
 
UITGAVEN 
1e Bijeenkomsten met afgevaardigden en ALV: 

- Viermaal een nieuwsbrief toegezonden. 
- Eénmaal vergadering (kosten vergaderruimte en consumpties). 
- Viermaal 2 bladen “Huurwijzer” en “Huurpeil” verzonden. 

 
2e Publiciteit: 

- In 2020 is een rekening van kerstkaarten (vanuit 2019) alsnog betaald. 
 
4e Representatiekosten e.d.: 

- Post kerstattenties en Sinterklaas is hoger dan begroot. Extra uitgaven in  
verband met ziekten. 

 
5e Administratie: 
     - De posten telefoon en internetbellen zijn samengevoegd. 
     -     Kopieerkosten beduidend hoger dan begroot. Gevolg van het niet 
  samenkomen. Veelvuldig kopiëren zowel in zwart/wil als kleur.      
     - Kantoorartikelen te laag begroot. 
     - In de post onderhoud computers is een bedrag van € 500,00 opgenomen 
  in verband met kosten “ombouw website”.   
      - Kosten postbus verhoogd. 
      - Huur frankeermachine (kosten frankeren, zie onder 1e en 5e). 
      - Aparte post voor corona maatregelen. 



 
10e Personele kosten: 
       - Splitsing aangebracht tussen urenvergoeding en reiskostenvergoeding. 
       - Aandeel kosten Koepel niet begroot (toelichting volgt –  
  ledenvergadering). 
De ambtelijk secretaresse was elke woensdag op kantoor. Daarnaast nog 
enkele bestuursleden voor de post en de voortgang van de Website. 
 
13e Overleg met achterban over advieszaken: 
       - Geen bijeenkomst gehouden in verband met corona. 
 
 14e Scholing: 

- Gelukt om een nieuw bestuurslid, cursus Woonbond  
te laten volgen (overigens niet begroot). 

 
15e  Abonnementen en documentatie: 
        - Aanschaf boekwerk Huurrecht (niet begroot). 
 
 
BATEN 
 
Contributie leden: 
         - Is in 2020 gestegen met ruim € 500,00 (meer huurders lid  geworden). 
 
 
De jaarrekening 2020 sluit met een voordelig saldo van € 1.772,19. 
Het zal duidelijk zijn dat in het jaar 2020 minder activiteiten zijn geweest voor 
de HBV. 
 
Groeten, 
Het Bestuur 
 


