
Historische Vereniging Den Dolder 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 

Jaarverslag van de penningmeester 2020 
 
Financiële situatie 2020 
Het jaar eindigt met een positief saldo op de betaalrekening van € 1.013,06. 
Bijgaand treft u aan: het financieel jaaroverzicht 2020, de bijbehorende balans 2020 en de 
begroting 2021. 
 
Ledenaantal 
Per 31 december 2020 heeft de vereniging 455 leden. 
Mede dankzij een ledenwerf actie mochten we in 2020 43 nieuwe leden verwelkomen en 
we ontvingen 20 opzeggingen.  
 
Eigen vermogen  
Zoals uit de balans blijkt heeft de Historische Vereniging Den Dolder een goede financiële 
positie. 
In december ontvingen wij een legaat van € 5.000,00, hierdoor is ons eigen vermogen verder 
toegenomen.  
 
Reservering toekomstige huisvesting 
Het archief is dit jaar verhuisd van het voormalig mortuarium naar gebouw Camper op het 
terrein van de Willem Arntsz Hoeve. De overschrijding op de post archief betreffen deels de 
kosten voor deze verhuizing ( € 155,00). De verhuizing is uitgevoerd door vrijwilligers om de 
kosten te drukken. 
Gezien de ontwikkelingen bij Altrecht is het niet zeker of de Vereniging in de toekomst de 
ruimte op Altrecht kan blijven gebruiken. 
Van het saldo op de ING zakelijke spaarrekening is € 5.000,00 "geoormerkt" als reservering 
voor toekomstige huisvesting. 
 
Dolderse Kroniek 
Het april nummer was een special over de oorlog en de bevrijding in Den Dolder. Deze 
special is in heel Den Dolder huis aan huis bezorgd. De extra kosten voor de Kroniek worden 
in zijn geheel veroorzaakt door deze special. Aan deze special is een leden werf actie 
verbonden, dit heeft 27 nieuwe leden opgeleverd. 
 
Tentoonstelling/ historisch weekend 
Er is dit jaar geen historisch weekend of tentoonstelling georganiseerd. 
De kosten die hier gemaakt zijn betreffen een filmverslag van de herdenking op 5 april  
(€ 550,00), portretten voor bij de interviews over de Tweede Wereldoorlog (€ 242,00), 
bordjes geplaatst bij de herdenkingsboom ( € 75,00) en foto’s geëxposeerd in voormalige 
Etos etalage, Bethesda en Pelita ( € 200,00). 
 
Activiteiten vrijwilligers 
Door Corona kon onze geplande dag voor de vrijwilligers niet doorgaan. In plaats daarvan 
hebben alle vrijwilligers thuis een zak oudhollands snoep ontvangen als dank voor hun inzet. 
 
Kascommissie 
Op xxxxx 2021 heeft de kascontrole 2020 plaatsgevonden door de kascommissie, Job Olij 
en Bert van Eerten. De kascommissie stelt voor om het bestuur en de penningmeester 
decharge te verlenen voor het in 2020 gevoerde financiële beleid. 
________________________________________________________ 
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Financieel jaaroverzicht 

   

    

    
Omschrijving Begroting Realisatie verschil 

Jaar 2020 2020   

    Baten 

   

    Contributies  €    6.200,00   €   7.910,00   €   1.710,00  

Giften  €         50,00   €   5.061,10   €   5.011,10  

Rente    €               -     €               -    

Rabobank actie    €               -     €               -    

Gemeente Zeist  €    3.750,00   €   3.000,00   €     (750,00) 

Vooruitbetaalde contributie    €               -      

Totaal Baten  €  10.000,00   € 15.971,10   €  (5.971,10) 

    

    Lasten 

   

    Dolderse Kroniek  €    5.200,00   €   6.145,09   €      945,09  

Secretariaat  €       150,00   €      239,99   €         89,99  

Archief  €       150,00   €      492,65   €      342,65  

Ledenwerving    €      264,87   €      264,87  

Tentoonstelling/Historisch weekend  €    1.500,00   €   1.063,81   €     (436,19) 

Representatie  €       300,00   €         63,73   €     (236,27) 

Activiteit vrijwilligers  €       800,00   €      515,00   €     (285,00) 

Bankkosten  €       300,00   €      281,60   €       (18,40) 

Website  €       450,00   €      211,25   €     (238,75) 

Notebook/beamer/Scherm  €       400,00   €      244,20   €     (155,80) 

Huisvesting  €       750,00   €      750,00   €               -    

        

Totaal Lasten  €  10.000,00   € 10.272,19   €      272,19  

    

    
Saldo  €                -     €   5.698,91    

 

  



Balans  

  

   
Activa 31-12-2020 31-12-2019 

ING Betaalrekening  €   1.013,06   €      814,15  

ING Spaarrekening  € 17.063,67   € 11.563,67  

      

Totaal  € 18.076,73   € 12.377,82  

   
Passiva 31-12-2020 31-12-2019 

Vermogen   € 12.377,82   €   1.727,43  

Saldo  €   5.698,91   € 10.650,39  

      

Totaal  € 18.076,73   € 12.377,82  

 

 

 
 

  Begroting met dekkingsplan 2021 

 
 Baten 

 
 

 Contributies € 6.500,00 

Giften € 50,00 

Subsidie Gemeente Zeist € 3.000,00 

Extra subsidie Gem. Zeist (huisvesting) € 750,00 

                                                            

Totaal baten € 10.300,00 

 
 

 
 

 
 Lasten 

 
 

 Kroniek € 5.500,00 

Secretariaat € 150,00 

Archief € 150,00 

Tentoonstelling/Historisch weekend € 1.500,00 

Representatie € 300,00 

Activiteiten vrijwilligers € 400,00 

Aanschaf laptops voor vrijwilligers € 400,00 

Scan groep € 550,00 

Bankkosten € 300,00 

Website € 300,00 

Huisvesting € 750,00 

  Totaal lasten € 10.300,00 

 


