
 

Oudheidkundige Vereniging Ermeloo 

Financiële verantwoording 2021 

In de afgelopen jaren zijn er een aantal financiële reserves opgebouwd, waardoor de 

oudheidkundige vereniging beschikt over een financiële buffer. Zie verder de toelichting 

onder het kopje ‘’Balans’’. 

Door de inzet van de vele vrijwilligers blijven kosten laag, waardoor de vereniging de 

contributie voor de leden laag kon houden, en tegelijkertijd financiële reserves voor de 

toekomst op kon bouwen. 

De besparing van de kosten betreft onder meer post inpakken en bezorgen, administratie, 

automatisering en beheer website, beheer en schoonmaak verenigingsruimte. 

. 

Resultatenrekening 

Bij de baten en lasten viel in 2021 de ene post wat lager en de andere post wat hoger uit. Er 

waren enkele uitschieters: 

-De post ”Zaalhuur” (410) valt aanzienlijk lager uit vanwege de corona maatregelen. 

-Dankzij een subsidie van  €9218 van de Provincie Gelderland voor de Automatisering en 

€16200 van de Gemeente Ermelo voor de nieuwe huisvesting, konden de betreffende 

Reserveringen met deze bedragen verhoogd worden. 

-De post ”Ontvangen donaties” (802) bestaat uit de bijdrage van de Rabo ClubSupport, van 

de sponsor actie PLUS Ermelo, van enkele ondernemers uit Ermelo, aangevuld met giften 

van de leden. 

- De post ”Verkoop boeken (803)” is  lager dan gebruikelijk omdat vanwege de 

coronamaatregelen de lezingen niet plaats vonden en er dus veel minder momenten waren 

van boekverkoop. 

De post 'Diversen” onder Medewerkers is de kerstattentie die de vrijwilligers (circa 90 

personen) jaarlijks krijgen voor de inzet in het afgelopen jaar. 

De inkomstenpost ”Diversen” zijn de huuropbrengsten (€600 per jaar) die de vereniging 

ontvangt voor het medegebruik van de verenigingsruimte door het Open Monumentendag 

comité. 



De resultatenrekening 2021 is afgesloten met een batig saldo van €789. 

 

Balans na bijwerken Reserveringen 

''Reservering automatisering'' is met  het resterende subsidiebedrag verhoogd tot €8663 en 

is bedoeld voor de aanschaf van computers/digitalisering voor de komende twee jaar. 

''Reservering Boekenfonds'' (€15000) is bestemd voor het uitgeven van boeken in eigen 

beheer.  

''Reservering  Jubileum'' is aangevuld met €1900 van de Reservering Werkgroepen en staat 

nu op €7908. Dit is bedoeld om tijdens het eerstvolgende 50-jarige jubileum extra activiteiten 

te kunnen bekostigen. 

Van de ''Reservering Werkgroepen'' (nu €5000) is €1900 overgeheveld naar Reservering 

Jubileum  voor de aanschaf van benodigde apparatuur. 

De ‘’Reservering nieuwe Huisvesting’’ is aangevuld met het subsidiebedrag en voor het 

grootste deel aangesproeken. Er staat nu €5412 gereserveerd. 

Enkele leden hebben de contributie voor het volgende jaar 2021 al vooruit betaald (€320). 

 

Begroting 

Bij het opstellen van de begroting 2021 is gekeken naar de hoogte van de uitgaven en de 

inkomsten in de voorgaande jaren. Dit om te voorkomen dat er te laag begroot wordt. 

Er staat een uitgave gepland om een boek uit te geven. Dit staat op de begroting vermeld 

Voor het komende jaar 2022 is er een extra post 402 “Energieverbruik” toegevoegd. In de 

oude situatie waren deze kosten bij de huur inbegrepen. 

Voor de Automatisering (436) staat het nog resterende subsidiebedrag op de begroting. 

 

We maken ons lichtelijk zorgen over de geleidelijke afname van het aantal leden. Op de 

begroting worden de contributie inkomsten iets lager ingeschat dan de in 2021 behaalde 

€24500.  

 

Met de financiële verantwoording 2021 en de begroting 2022 in de hand ziet het bestuur de 

toekomst van de Oudheidkundige Vereniging Ermeloo met vertrouwen tegemoet. 

 

 


