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Financieel verslag 2020 Historische Kring Loosdrecht
Over 2020 is er door de Historische Kring Loosdrecht een positief resultaat van € 2.865 behaald.
Het resultaat is onder andere het gevolg van duidelijk lagere huisvestingskosten mede door lagere
energiekosten, lagere organisatiekosten door Corona, blijvend hogere contributiebetalingen met een
gemiddelde van € 19,06 per lid en blijvend hogere baten uit verkoop.
Onderstaand een nadere toelichting op de posten van de balans en de staat van baten en lasten.
Balans
Het balanstotaal van 2020 is € 66.950 en daarmee iets lager dan € 70.526 in 2019. Dat ligt hoofdzakelijk aan
de afname van de liquide middelen mede door een extra aflossing bij 2 leningen van € 5.000 totaal.
Balans Activa
De Magneet
De boekwaarde van de Magneet is op 31-12-19 onveranderd € 32.130. Een afschrijving vindt niet plaats.
In afspraak met de Gemeente Wijdemeren moet de schenking van de gemeente in 2017 in het kader van de
1/3 regeling van € 51.428,00 worden terugbetaald als ooit De Magneet door de HKL zal worden verkocht.
Garage
De garage aan de Lindenlaan staat nog op de balans met een waarde van € 1. De aankoop van de garage is
in 2012 afgeboekt van de voorziening. Een afschrijving vindt dan ook niet plaats.
Inventaris
Het in 2016 gekochte nieuwe kopieerapparaat wordt in 5 jaar afgeschreven. Er werden in 2020 twee nieuw
desktopcomputers gekocht die in 5 jaar worden afgeschreven. De waarde van de inventaris op 31-12-2020
is € 711.
Voorraad
De voorraad van € 4.044 wordt gewaardeerd tegen de kostprijs. De incourante voorraad is afgeboekt.
Liquide middelen
Het saldo van de Bestuurrekening op 31-12-2020 is € 501,34. Het saldo van de Vermogens Spaarrekening
op 31-12-2019 is € 26.600,00. Het saldo van de rekening reservering onderhoud is op 31-12-20 € 1.258,14.
Het saldo van de rekening reservering lustrum is op 31-12-20 € 1.500,00. Het bedrag van het kasgeld op
31-12-2020 is € 78,75. Het totale bedrag van de liquide middelen op 31-12-2020 is afgerond € 29.938. Met
de aankoop van De Magneet heeft het bestuur van de HKL uit risico overwegingen vastgelegd dat er een
ijzeren reserve van € 20.000 gehanteerd wordt die niet zonder meer mag worden onderschreden. Met de
reserveringen voor onderhoud gebouwen van € 1.258 en het lustrum van € 1.500 betekent het dat de HKL
op 01-01-2021 over een vrij besteedbaar bedrag van € 7.180 beschikte.
Debiteuren
Op 31-12-2020 was er nog € 125 aan nog niet betaalde facturen en contributie 2020 te ontvangen.
Bankrente
De bankrente over 2020 was met € 0,74 zeer laag en zal naar verwachting in 2021 nul worden.
Balans Passiva
Kapitaal
Door het positieve resultaat van € 2.865 in 2020 stijgt het eigen vermogen van € 41.650 naar € 44.515
per 31 december 2020.
Onderhandse Lening o/g
Drie leden van onze vereniging hebben de HKL samen € 30.000 geleend voor de aanschaf van de Magneet.
Deze leningen worden op basis van annuïteit terugbetaald over een termijn van 20 jaar.
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Bij één lening zijn we de eerste 5 jaar vrijgesteld van rentebetaling. Het resterend bedrag van alle leningen
is € 20.189 per 31-12-20. Bij 2 leningen werd in maart 2020 samen € 5.000 extra afgelost. Op 31-12-2020
zijn afgelost € 9.811. De aflossingsverplichting in 2020 was € 1.365 en zal in 2021 € 1.132 zijn.
Vooruit ontvangen contributie
In 2020 hebben we al € 2.246 aan contributie van 115 leden voor 2021 mogen ontvangen.
Staat van Baten en Lasten
Baten
De contributie ontvangsten zijn met bijtelling van de in 2019 vooruitbetaalde contributies met
€ 10.844 met € 220 gestegen. Het gemiddeld ontvangen contributiebedrag bedraagt in 2020 € 19,06.
De baten uit verkoop zijn € 1.986 en vergeleken met 2019 iets gestegen. Zonder het voordelig saldo van
2019 van € 2.078 zijn de totale baten in 2020 € 767 lager ten opzichte van 2019.
Lasten
Inkoopwaarde omzet
De inkoopwaarde omzet bestaat uit de kostprijs van de verkochte boeken/bundels/DVD/Cd’s e.d. De
inkoopwaarde was in 2020 € 138 en is in vergelijking met 2019 met € 103 gedaald omdat in 2020 minder
boeken van Smorenberg werden verkocht. De incourante voorraad werd afgeboekt.
Kosten
Betreffende de andere kosten van 2020 zijn er in het totaal € 1.564 minder kosten geweest dan in 2019.
Het betreft lagere huisvestingskosten mede door lagere energiekosten, teruggave van een deel van de
premie opstalverzekering, lagere organisatiekosten door Corona en lagere onderhoudskosten omdat door
de Coronasituatie geen onderhoudsprojecten bij derden werden gestart. Wel werd veel onderhoud aan de
Magneet door onze vrijwilligers uitgevoerd. Hogere kosten ontstonden door hogere druk- en
verzendkosten van de speciale uitgave “75 Vrijheid”, benoeming van ereleden en de aanschaf van 2
desktop computers. Zie verder de staat van baten en lasten.
Algemeen
Het bestuur heeft besloten om reserveringen voor onderhouds- en lustrumkosten middels bankrekeningen
te doen. Dat gebeurt voor onderhoud met een reservering van € 1.000 per jaar en voor lustrumkosten met
een reservering van € 500 per jaar. Op 31-12-2020 was het saldo op de onderhoudsrekening € 1.258 en op
de rekening voor lustrumkosten € 1.500.
Begroting 2021
De begroting over 2021 is op 15-01-2020 middels een e-mailprocedure door het bestuur goedgekeurd. Het
bedrag van de begroting is € 18.145 en daarmee € 1.305 lager dan de begroting in 2020. De verlaging van
het begrotingsbedrag komt vooral door het wegvallen van de additionele drukkosten van € 1.000 in 2020
en door lagere bestedingen voor de benoeming van ereleden tot stand .
In februari 2021 heeft de kascontrolecommissie, mevrouw Els Kruijt en de heer Kees Niesing, de mutaties
en de jaarrekening over 2020 met digitale middelen gecontroleerd en op 15 en 16 februari 2021 akkoord
bevonden. Het bestuur dankt hen voor hun gewaardeerde en constructieve medewerking.
Ook dank aan alle hulp welke we in het afgelopen jaar hebben mogen ontvangen van alle vrijwilligers die
zich ook in 2020 ondanks de beperkingen door Corona weer in het kader van het nog mogelijke volop en
enthousiast hebben ingezet voor vele inspirerende activiteiten en werkzaamheden.
Vertrouwende u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd,
Klaus Eckardt, penningmeester
Loosdrecht, d.d. 20-02-2021

