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Toelichting op de Financiële Jaarrekening 2018 
De Historische Vereniging Maassluis is een financieel gezonde vereniging. Het jaar 2018 

wordt wederom met een batig saldo afgesloten. Door de kosten goed in de hand te 

houden en de belangeloze inzet van vele vrijwilligers wordt dit resultaat bereikt. Tot drie 

keer toe is een beroep gedaan op de ‘postduiven’ (de zeer gerespecteerde bezorgers) 

om de contributiebrieven, de Historische Schetsen nummers 72 en 73 en de Kalender 

2019 rond te brengen. Zo’n 30 bezorgers brengen ruim 7500 kg. post rond. Dat komt 

neer op 250 kg gemiddeld per bezorger. En natuurlijk levert dit een ongekend groot 

bedrag aan besparing op van de portokosten.  

Ook het in ‘eigen’-beheer verzorgen van de HVM BBQ en de Kerstborrel leverden 

aanzienlijke besparingen op door het niet inhuren van een cateraar en het bedienend 

personeel. 

In het jaar 2019 wil de HVM op deze wijze doorgaan. Dat alles maakt het mogelijk om 

de contributie te handhaven op € 20,00 per jaar. Aan HVM-leden die buiten Maassluis 

wonen zal een bijdrage in de portokosten worden gevraagd van € 5,00. Leden in het 

buitenland € 15,00. Ook deze bijdrage wordt niet verhoogd, ondanks de enorme stijging 

van de portokosten door PostNL. 

Gerealiseerde cijfers en begrotingen 

Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december 2018. Hieronder treft  

u een overzicht aan van de inkomsten. De toename van het ledenbestand heeft meer 

contributie opgeleverd dan begroot. De kosten zijn flink onder de ramingen gebleven. 

Inkomsten 

 

Begroting 

2018

Realisatie 

2018

Begroting 

2019

Contributies 26.000,00€     26.220,00€     26.200,00€     

Extra Bijdragen 150,00€          309,50€          250,00€          

Donaties en Giften 1.750,00€       1.853,80€       1.750,00€       

Bijdrage Portokosten 1.100,00€       1.095,00€       1.150,00€       

Gemeente Maassluis, subsidie 6.150,00€       6.150,00€       6.150,00€       

Stads- en buurtwandelingen 2.250,00€       1.582,50€       1.550,00€       

Verkoop HVM-publicaties 1.000,00€       1.479,40€       1.500,00€       

Onttrekkingen Fondsen 8.800,00€       3.940,00€       6.000,00€       

Rente Banken 115,00€          50,04€            50,00€            

Bijzondere en overige ontvangsten -€               200,00€          -€               

Totaal 47.315,00€   42.880,24€   44.600,00€    
 

Toelichting 

Contributies 

De secretaris is verantwoordelijk voor de Ledenadministratie. Het verwerken van alle 

mutaties in de Ledenadministratie is gedelegeerd aan de Penningmeester. In het kader 

van de Algemene Verordening gegevensbescherming (AVG) heeft alleen de 

penningmeester toegang tot de Ledenadministratie. Dit garandeert ook een goede 

aansluiting tussen de financiële boekhouding (contributie-inkomsten) en een overzicht 

van betaalde en openstaande contributies zoals vastgelegd in de Ledenadministratie. 
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Ontwikkeling aantal leden 2018

De Ledenadministratie telde op 1 januari 2018 1.257 leden. In 2018 meldden zich 125 

nieuw leden aan, hiervan 37 leden na 1 oktober. Deze 37 leden gaan in 2019 voor het 

eerst de contributie betalen. In 2018 zegden 63 leden hun lidmaatschap op. Hiervan 

hadden 34 leden de contributie niet betaald. Het aantal betalende leden bedroeg 1.311 

en betaalde de contributie van € 20,00 met een totaalbedrag van € 26.220,00. 

Het hoort misschien niet thuis in een financieel jaarverslag, maar de HVM wil dit toch 

hier opnemen. De Ledenadministratie leverde nog meer informatie op. 

Aantal leden op 1 januari 2018:     1257  leden 

bij: nieuwe leden in 2018 :       125  leden 

af: uitgeschreven in 2018:         63  leden 

Aantal leden op 31 december 2018:   1319  leden 

125 Nieuwe leden: via de HVM-website 55, ouder overleden maar kind wordt lid 7, 

verspreiding flyers 8, braderiekraam 20, HizzQuiz 4, Historische Avonden 8, Via HVM-

kantoor 5, 35-jarig jubileum 2, buurt- en stadswandelingen 8 en onbekend 8. 

63 Opgezegde leden: overleden 23, opname verpleeghuis 3, verhuisd met onbekende 

bestemming 4, geen interesse meer 9, contributie oninbaar 12 en reden onbekend 12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor 2019 staan er weer veel activiteiten gepland om nieuwe leden te interesseren voor 

de HVM. De HVM wil het jaar 2019 afsluiten met 1350 leden. De mogelijkheden zijn er. 

Maassluis ontwikkelt zich in een recordtempo als het gaat om het aantal inwoners. De 

125 nieuwe leden zijn onder te verdelen in de volgende leeftijdscategorieën: 

geboren vóór 1940:  10 leden (> 78 jaar) 

geboren tussen 1941 en 1950: 39 leden (68 <-> 77 jaar) 

geboren tussen 1951 en 1960: 27 leden (58 <-> 67 jaar) 

geboren tussen 1961 en 1970: 20 leden (48 <-> 57 jaar) 

geboren na 1971:     5 leden (< 47 jaar) 

onbekend:    24 leden 

Dat je in Maassluis geboren moet zijn om interesse voor de historie te hebben is niet 

juist.  
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Waar zijn de nieuwe leden geboren: 

Maassluis      29 leden 

buiten Maassluis maar in Nederland  72 leden 

Buitenland        2 leden 

Onbekend      22 leden 

 

Uit de historische gegevens van de 

HVM is het verloop van het aantal 

leden vast te stellen. Als dit wordt 

afgezet tegen de groei van het aantal 

inwoners van Maassluis dan is in de 

grafiek te zien dat er nog potentie 

zit in de ledenwerving.  

 

Duidelijk is ook af te lezen dat in 

2015 het aantal leden zich in een 

neerwaartse spiraal bewoog, maar 

dat door een nieuwe ledenwerf- 

campagne in 2017 is omgebogen 

naar een ledental van 1319 op 

1 januari 2019. 

 

 

Extra bijdragen, Donaties en Giften 

Leden hebben vaker een extra bijdrage, donatie of gift aan de HVM overgemaakt. Van 

de 1311 betalende leden zijn dat 277 leden geweest (21%) die gemiddeld een extraatje 

van € 7,50 overmaakten. In hoeverre een foutieve mailing aan de leden in Maassluis, 

met het verzoek een bijdrage in de portokosten over te maken, hierop van invloed is 

geweest, is niet te achterhalen. In de gevallen waar niet nadrukkelijk bij het overmaken 

werd vermeld dat het een extraatje betrof zijn de portokosten aan deze leden 

teruggestort. De begroting 2019 is met € 2.000,00 ambitieus. 

Bijdrage Portokosten 

Leden die buiten Maassluis wonen worden verzocht een bijdrage in de portokosten over 

te maken van € 5,00 in Nederland en € 15,00 in het Buitenland. De ontvangen bijdragen 

zijn in overeenstemming met de begroting 2018. Voor 2019 wordt verwacht dat onder 

de nieuwe leden ook leden woonachtig buiten Maassluis zullen zijn, daarom de begroting 

iets naar boven vastgesteld. 

Gemeente Maassluis 

De verkregen subsidie voor 2018 is gelijk aan de begroting 2018. De aanvraag voor de 

subsidie in het jaar 2019 is ingediend voor een bedrag van € 6.150,00. Inmiddels is de 

toezegging ontvangen dat het verzoek om subsidie wordt gehonoreerd. 

Stads- en buurtwandelingen 

De bijdragen uit rondleidingen door de HVM-stadsgidsen is achtergebleven bij de 

begroting 2018. In een afzonderlijk verslag zal worden aangegeven waardoor dit is 

ontstaan. Voor 2019 is de begroting aangepast. 
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Verkoop HVM-publicaties 

Bij het aanwezig zijn met de braderiekraam 

op de verschillende evenementen in 

Maassluis, zoals Voorjaarsfair, de 

Boekenmarkt, de Furieade en de Kerstmarkt, 

is de ‘Atlas van Maassluis’ als actiemiddel 

ingezet. In plaats van de verkoopprijs van 

€ 45,00 was de atlas nu te koop voor  

€ 27,50. Dit heeft mede geleid tot een hogere 

opbrengst uit verkoop. In 2019 gaat de 

‘Canon van Maassluis’ in de verkoop. De 

mogelijkheid, voor leden die op 7 april 2018 

lid waren het boek gratis te verkrijgen, is 

beëindigd. Eenieder kan het boek nu aanschaffen via het HVM-kantoor of externe 

verkooppunt, zoals Het Keizerrijk, voor € 15.00. De verwachting is dat hiervoor grote 

belangstelling is.  

Onttrekking Fondsen 

Hier geldt dat de viering van het 35-jarig jubileum ten laste van het Fonds HVM-

Ledendag is gebracht voor € 4.018,62. Dit bedrag is overgeboekt naar de rekening 

Jubileum 35-jarig HVM 2018. Voor aanschaf van software, hardware en voor publiciteit, 

werving en internetproviders werd een bedrag van € 3.940,00 uit de fondsen onttrokken 

in overeenstemming met besluiten die in eerdere algemene ledenvergaderingen zijn 

genomen. 

Rente Banken 

De ING Bank vergoedt geen rente meer over tegoeden op de Betaal- en Kwartaal-

rekening. Hier dus geen opbrengsten. SNS Bank geeft nog 0,1% rente over het 

spaartegoed. Voor 2019 wordt verwacht dat de rentetarieven niet zullen stijgen.  

 

Bijzondere en overige ontvangsten 

De hoofdredacteur is verzocht een artikel te schrijven voor een lokale middenstander. 

Als dank daarvoor werd het bedrag van € 200,00 ontvangen. 

Uitgaven 

Begroting 

2018

Realisatie 

2018

Begroting 

2019

Algemene kosten 2.600,00€       2.252,84€       2.750,00€       

Huisvesting 1.550,00€       1.534,88€       1.550,00€       

Inventaris en apparatuur 1.550,00€       1.766,71€       1.700,00€       

Commissies en werkgroepen 3.350,00€       1.934,45€       3.775,00€       

Historisch archief 500,00€          234,35€          550,00€          

Evenementen 6.000,00€       6.277,83€       5.700,00€       

Publiciteit en promotie 6.500,00€       2.445,02€       3.750,00€       

Drukwerk 10.650,00€     8.578,05€       13.350,00€     

Verzendkosten 1.300,00€       1.328,86€       1.950,00€       

Lidmaatschappen 100,00€          68,00€            100,00€          

Representatie 1.050,00€       526,33€          750,00€          

Reserveringen Fondsen 7.850,00€       6.398,80€       6.650,00€       

Donaties en giften 2.000,00€       500,00€          1.000,00€       

Rentetoerekening aan Fondsen 50,00€            37,77€            25,00€            

Overige uitgaven 1.000,00€       1.018,19€       1.000,00€       

Totaal 46.050,00€   34.902,08€   44.600,00€    
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Toelichting 

Algemeen 

Het jaar 2019 kenmerkt zich door een verhoging van het lage Btw-tarief van 6% naar 

9%. Ook loonkosten, energiekosten enz. enz. zullen in de prijzen worden doorberekend. 

Ook voor de HVM zal dit gevolgen hebben. In de begroting voor 2019 wordt hiermee 

rekening gehouden. 

 

Algemene kosten 

De kosten van de Algemene Ledenvergadering van € 352,16 zijn in lijn met de begroting 

van € 350,00. 

De kosten van het Bestuur zijn hoger uitgevallen dan begroot voor 2018. Een 

overschrijding van het budget met € 350,00 komt voort uit drankjes en snacks die 

tijdens de bestuursvergadering worden genuttigd. Voor informele vergadering en overleg 

wordt uitgeweken naar Café De Waker. Hier genuttigde consumpties worden betaald 

tegen consumentenprijzen. Een eigen ruimte waarin deze faciliteiten beschikbaar zijn, 

zouden de kosten door eigen inkoop kunnen beperken. Wellicht in de toekomst behoort 

dit tot de mogelijkheden. Voor 2019 is hiermee in de begroting nog geen rekening 

gehouden. 

Kantoorartikelen, Verzekeringen en Bankkosten, resp. € 262,41, € 260,49 en € 316,41, 

zijn redelijk binnen de begroting gebleven. Voor 2019 zal de premie voor de 

verzekeringen omhooggaan wegens aanpassing van o.a. de aansprakeliijkheidspolis. 

Overige kosten zijn er nauwelijks. De begroting van 2019 zal worden verlaagd naar 

€ 250,00 (2018: € 750,00). 

Commissies en werkgroepen 

De commissies Distributie en vrijwilligers hebben geen kosten gemaakt voor o.a. 

cursussen. Aan vrijwilligers die veel thuiswerken en gebruik maken van hun mobiel, 

computer of werkkamer wordt een vergoeding aangeboden. Hiervan hebben 

9 vrijwilligers gebruik gemaakt. 

Evenementen 

In Theater Koningshof worden de Historische 

Avonden gehouden in de zaal ‘Lepelaar’. Voor 

2018 is aan huur betaald: € 1403,25. Voor 

2019 is deze zaal verhuurd aan een 

commercieel bedrijf dat er cursussen gaat 

geven. Aangeboden is om de Historische 

Avond in de zaal ‘Uiver’ te houden. Deze 

theaterzaal biedt meer faciliteiten. De 

huurprijs blijft gelijk aan de huurprijs van de 

zaal ‘Lepelaar’. Extra technische faciliteiten 

worden wel doorberekend. Aan gastsprekers worden een vergoeding aangeboden. 

Begroot voor 2019 € 1.900,00. 

De ervaringen met Café De Waker voor het houden van de HizzQuiz noodzaakte het 

bestuur om te zien naar een andere locatie. Deze werd gevonden in het Atrium van 

Theater Koningshof. Hiervoor dienen wel extra kosten te worden begroot voor het 

gebruik van het projectiescherm en de beamer en op- en afbouw. Voor 2019 wordt een 

bedrag van € 500,00 hiervoor gereserveerd. 
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De Voorjaarsfair, de Boekenmarkt, de Furieade en de Kerstmarkt zijn plaatselijke 

activiteiten waar de HVM zich graag wil presenteren. Hiervoor wordt een braderiekraam 

ingezet. De bezetting van de kraam zijn HVM-vrijwilligers. De kosten voor huur kraam, 

consumptiekosten kraambemanning en winnaars van de prijsvraag, materialen, 

drukwerk leaflets prijsvraag kwamen uit op € 742,74, ver boven de begroting van 

€ 250,00. Gezien de belangstelling voor de kraam, de mogelijkheid met HVM-ers te 

spreken en het werven van nieuwe leden gaat de HVM daar in 2019 mee door.  

Cosmetisch zal de kraam verder worden aangepast. Een bedrag van € 750,00 is voor 

2019 begroot. 

 

De Kerstborrel is in 2018 niet uitbesteed aan 

een cateraar. Bij wijze van proef is het in 

eigen beheer uitgevoerd. Hapjes, drankjes, 

bediening enz. werden geregeld. Hierop is 

een bezuiniging bereikt van ruim € 1.300,00. 

In 2017 waren de kosten voor de Kerstborrel 

nog € 2.500,00. Ook bij de begroting 2018 

was met dit bedrag én een eventuele 

kostenstijging rekening gehouden: 

€ 2.850,00. In 2019 zal de Kerstborrel weer 

in eigen beheer worden uitgevoerd, waarvoor 

nu een bedrag van € 1.500,00 wordt begroot. 

De Vrijwilligersdag werd gehouden in de tuin van het Museum Maassluis. Een barbecue 

werd aangeboden waar ook weer gold dat bediening en catering door het bestuur werd 

verzorgd. De kosten van € 935,22 bleven binnen de begroting van € 1.050,00. Voor 

2019 wordt weer een bedrag van € 1.050,00 opgenomen. Of de invulling van de 

vrijwilligersdag weer een BBQ zal worden is nog de vraag. 

Jubileum 35-jarig HVM 

Op 7 april werd in de Groote Kerk een receptie voor genodigden 

gehouden. Voor dit evenement waren in voorgaande jaren 

bedragen gereserveerd. Het gereserveerde bedrag van € 4.018,62 

werd ingezet ter bestrijding van de kosten. Extra kosten werden 

uit de reguliere middelen 2018 betaald. Hiervoor was een bedrag 

nodig van € 1.769,78. De kosten werden vooral uitgegeven aan 

technische voorzieningen in de Groote kerk (€ 484,00), huur en 

bloemen Groote Kerk (790,00), FMB Turnkey Projects, catering  

(€ 2902,55), uitnodigingen € 115,00, Holtkamp (tompoezen), 

Zonneveld Slijterij, dranken, presentje leden van het eerste uur en 

diversen kosten kwamen uit op € 1.570,00. 

Publiciteit en promotie 

De kosten voor de internetproviders zijn in 2018 gedaald. Mediafiler, die de hosting voor 

de HVM verzorgt, biedt de service aan zonder nog kosten door te berekenen. Als 

tegenprestatie wordt het bedrijf als sponsor vermeld op de website van de HVM. De 

begroting van 2018 € 3.000,00 wordt voor 2019 verlaagd naar € 1.000,00. 

Voor presentatie zijn 6 Beachflags aangeschaft. Nieuwe klanten krijgen hun 

welkomstpakket aangereikt in de katoenen draagtas. Aanschaf van deze middelen kwam 

uit op € 1.588,22. Vervanging van kleding voor stadsgidsen en bestuur is gepland voor 

2019. Hiervoor is een bedrag van 1.250,00 op de begroting opgenomen. 
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Drukwerk 

In 2019 verschijnen Historische Schets nummer 74 en 75. Nummer 75 zal dubbeldik en 

in full colour worden uitgevoerd. In 2018 werd voor de nummers 72 en 73 en de 

Kalender 2019 € 7.011,90 (begroot 2018: € 8.000,00) uitgegeven. Een grotere oplage 

(meer leden) en de speciale uitvoering van nummer 75 zorgen voor een begroting voor 

2019 van € 11.000,00.  

De Ledenwerving met de flyer in de woonwijken gaat in 2019 door. De planning is dat er 

vier buurten een flyer in de brievenbus krijgen. Hiervoor is begroot: € 500,00. 

De contributiemailing zal worden ingebracht bij Koppelaar Mixmedia voor het bedrukken 

van de enveloppen en het sorteren, printen en inpakken. Verspreiding wordt door 

vrijwilligers gedan in Maassluis. De overigen gaan via PostNl. Kosten worden begroot op 

€ 550,00. 

Verzendkosten 

De posttarieven van PostNl zijn voor 2019 flink gestegen. Met de Historische Schets 

nummer 74 wordt een themaboekje over ‘Hotel Maassluis’ meegestuurd. Uitgave 

nummer 75 wordt extra dik. Hieraan zijn aanzienlijk hogere portokosten verbonden. 

Daarom is de begroting voor 2019 opgevoerd naar € 1.600,00 (2018: werkelijk 

€ 1.063,92, begroot 1.000,00). 

Donaties en Giften 

Naar het Museum Maassluis werd een gift van € 500,00 overgemaakt waarvoor als 

tegenprestatie leden van de HVM gratis toegang tot de tentoonstellingen krijgen. Aan 

derden werden geen giften of donaties verstrekt.  

Balans per 31 december 2018 

Toelichting 

Financiële middelen 

De rekeningen die bij de banken worden aangehouden vallen onder het Deposito-

garantiestelsel.  

Debiteuren 

Verkoop van HVM-publicaties geschiedt via de HVM-winkel, tijdens braderieën en 

Historische Avonden. De ‘kleine kas’ is door de penningmeester gecontroleerd en 

het saldo komt overeen met het bedrag in kas, t.w. € 227,28. 
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Openstaande rekeningen zijn: 

Stichting Promotie Maassluis, stadswandeling van 3 november 2018  = € 21,00 

Boekhandel Het Keizerrijk, factuur 14 december 2018   = € 22,50 

SNS Zakelijk Sparen, rente 2018      = € 50,04 

PostNL depot 

Een garantiebedrag van € 85,00 is in een depot gestort voor verzending van poststukken 

op rekening. 

Fondsen overzicht 2018 

Reserveringen Fondsen 

De reserveringen van de fondsen hebben plaatsgevonden in overeenstemming met de 

besluiten in Algemene Ledenvergaderingen en het bestuur. Het Fonds Inventaris en 

conservatiemiddelen ontvangt 5% en het Fonds Projecten ontvangt 3% van de 

ontvangen contributies, extra bijdragen, afgerond op 50 euro. De ontvangen giften 

worden in het geheel aan het Fonds J.H. Steenkist toegevoegd. Het Fonds HVM-

Ledendag ontvangt in het jaar van het jubileum geen extra bijdrage. De extra bijdrage 

aan het Fonds HVM-Ledendag voor de viering van het 40-jarig jubileum wordt verhoogd 

naar € 1.250,00. Verhoging van het Btw-tarief en kostenstijgingen in de komende jaren 

zijn hiervan de oorzaken. 

Onttrekkingen Fondsen 

Aan de Fondsen worden bedragen onttrokken voor de financiering van bijzondere 

projecten, uitgaven aan propagandakosten en om de 5 jaar de viering van een jubileum. 

Aan het Fonds Inventaris en conservatiemiddelen is de aanschaf van software 

FotoStation Pro en licentie van € 1.005,06 en aanschaf UPS Eaton Evolution SP 1550i 

Tower van € 695,95 in rekening gebracht. 

Het Fonds Projecten werd belast voor de kosten van Publiciteit, Merchandising en 

Ledenwerving, totaalbedrag € 2.242,41. 

Herinrichting HVM-kantoor 

Met de Stichting Museum Maassluis en de Vrienden 

van het Museum Maassluis worden gesprekken 

gevoerd over een nieuwe opzet van het museum. In 

de nieuwe opzet wordt het een Historisch Museum 

waarin de exposities de onderwerpen, die in de 

‘Canon van Maassluis’ zijn beschreven, leidend zullen 

zijn. Dit vraagt om aanpassingen van het museum.  

 

De wens van het bestuur is dat de zichtbaarheid van de Historische Vereniging Maassluis 
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duidelijker wordt. Om de steeds maar groeiende behoefte aan ruimte te kunnen stillen is 

uitbreiding van de kantoorruimte gewenst. Hiervoor moeten verbouwingskosten worden 

gereserveerd. Met ingang van 2018 is hiervoor een bedrag van € 2.000,00 in de 

begroting opgenomen. Dit geldt ook voor het jaar 2019. 

Crediteuren 

Aan de volgende instellingen zijn rekeningen te voldoen die betrekking hebben op het 

jaar 2018: 

Hortus Flora, kerststukjes Kerstborrel   = € 70,00 

Uitgeverij WestMedia, kerstballon De Schakel = € 35,00 

Vooruit ontvangen contributies en portokosten 

3 leden contributie 2019 en portokosten  = € 65,00 

1 lid contributie 2020 en portokosten   = € 25,00 

Verenigingskapitaal 

Het verenigings- c.q. werkkapitaal is als volgt per 31 december 2018 opgebouwd: 

Saldo 1 januari 2018   €  46.840,18 

Afwikkeling ‘Canon van Maassluis’ €    3.740,56 

        €  50.580,74 

Inkomsten 2018    €  42.880,24 

Uitgaven 2018    €  34.902,08 

Saldo 31 december 2018   €  58.558,90 

In 2017 zijn de kosten voor het realiseren van de ‘Canon van Maassluis’, zoals het 

maken van de foto’s (€ 750,00) die het boek sieren en de opmaakkosten € 2.238,50) 

van Koppelaar Mixmedia, ten laste van de uitgaven gebracht. Het volledige bedrag van 

het geoormerkte bedrag voor de gratis uitgifte aan de leden bleef hierdoor beschikbaar 

voor 2018. Nu dit project is afgerond kan er een definitieve afrekening worden gemaakt. 

Hieruit volgt dat de verkoop aan Gemeente Maassluis, Het Keizerrijk, The Readshop, 

Stichting Promotie Maassluis en de HVM-winkel tot een opbrengst hebben geleid van 

€ 737,06 (verschil tussen kostprijs en verkoopprijs). Er ligt nog een aantal exemplaren 

op voorraad die in 2019 worden verkocht. Opbrengsten hieruit komen ten goede aan de 

verkoop HVM Publicaties. 

Naast de kosten in 2017 kunnen nu de opbrengsten in 2018 aan het verenigingskapitaal 

worden toegevoegd. Hiermee is het project ‘Canon van Maassluis’ afgerond. 

Inkomsten 2018  = € 42.880,24 

Uitgaven 2018 = € 34.902,08 

Positief saldo 2018 = €  7.978,16 

Het verenigingskapitaal bedraagt, na goedkeuring van de Algemene Ledenvergadering 

om het batig saldo van € 7.978,16 (2017: € 7.902,20) hieraan toe te voegen, per 31 

december 2018 € 58.558,90. 

 

 

  

 

 

 



Verklaring van de kascontrolecommissie

De kascontrolecommissie van de Historische Vereniging Maassluis heeft de balans, de
staat van baten en lasten en onderliggende bescheiden van de penningmeester
gecontroleerd.

Hierb'rj heeft zij geconstateerd dat:

1, De begin- en eindsaldi van de bankrekeningen corresponderen met de betreffende
bankafschriften. Voorts is geconstateerd dat alle inkomsten en uitgaven verantwoord zijn
door middel van schriftelfike bescheiden.

2. De kascontrolecommissie heeft geen opmerkingen over de financiële stukken en is
van mening dat deze stukken een getrouw beeld geven van het handelen van het
bestuur en de toestand van de vereniging.

De kascontrolecommissie adviseert de Algemene Ledenvergadering van de Historische
Vereniging Maassluis, bijeen op 20 maart 2019, de jaarstukken goed te keuren en het
bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde financieel beleid van het
verenigingsjaar 2018.

De kascontrolecommissie

Maassluis

De heer J. Beukema

De heer R. Broekman

De heer J. de Waard

6 maart 2019



Opsteller

W.A. de Lege penningmeester handtekening:
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Door ondertekening verklaart het Bestuur HVM te Maassluis akkoord te
jaarrekening 2018 sluitend met een batig saldo van € 7,978,L6,

G.N. van de Velden voorzitter

n met de

/-_
C.W. Tempelaars

E. Broekhart

W.A. de Lege

vicevoorzitter

secretaris

penningmeester

handtekening:

handtekening:

Maassluis, 21 februari 2019


