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Financieel verslag 2022 Historische Kring Loosdrecht 
Over 2022 is er door de Historische Kring Loosdrecht een positief resultaat van € 1.935 behaald. 

Het resultaat is onder andere het gevolg van lagere organisatiekosten door Corona, meer donaties, giften 

en schenkingen en blijvend hogere contributiebetalingen met een gemiddelde van € 20,85 per lid.  

 

Onderstaand een nadere toelichting op de posten van de balans en de staat van baten en lasten. 

Balans  

Het balanstotaal van 2022 is € 68.844 en daarmee € 281 lager dan € 69.125 in 2021.  

 

Balans Activa  

De Magneet 

De boekwaarde van de Magneet is op 31-12-22 onveranderd € 32.130. Een afschrijving vindt niet plaats. 

In afspraak met de Gemeente Wijdemeren in 2017 moet de schenking van de gemeente 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 is na 5 jaar afgeschreven. Er werden in 2020 twee nieuwe 

desktopcomputers gekocht die in 5 jaar worden afgeschreven.  De waarde van de inventaris op 31-12-2022 

is € 290. 

 

Voorraad  

De voorraad van € 4.292 wordt gewaardeerd tegen de kostprijs. De voorraad is € 377 hoger dan € 3.915 in 

2021. In het kader van het 50-jarig jubileum van de HKL werden 100 exemplaren van het jubileumnummer 

van de kwartaalberichten meer gekocht. De incourante voorraad is afgeboekt. 

 

Liquide middelen 

Het saldo van de Bestuurrekening op 31-12-2022 is € 702.11. Het saldo van de Vermogens Spaarrekening 

op 31-12-2022 is € 28.800,00. Het saldo van de rekening reservering onderhoud is op 31-12-2022  

€ 2.248,76. Het saldo van de rekening reservering lustrum is op 31-12-22 € 1,00. Het bedrag van het kasgeld 

op 31-12-2022 is € 154,20. Het totale bedrag van de liquide middelen op 31-12-2022 is afgerond € 31.906. 

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.  

 

Debiteuren 

Op 31-12-2022 was er nog € 225 aan nog niet betaalde contributie 2022 te ontvangen. 

 

Balans Passiva 

Kapitaal 

Door het positieve resultaat van € 1.958 in 2021 stijgt het eigen vermogen van € 44.515 naar € 46.473  

per 31 december 2022.  

 

Onderhandse Lening o/g 

Drie leden van onze vereniging hebben de HKL in 2017 samen € 30.000 geleend voor de aanschaf van de 

Magneet. Deze leningen worden op basis van annuïteit terugbetaald over een termijn van 20 jaar.  
Bij één lening zijn we de eerste 5 jaar vrijgesteld van rentebetaling. Het resterend bedrag van alle leningen 

is € 17.986 per 31-12-22. Bij 2 leningen werd in maart 2020 samen € 5.000 extra afgelost. Op 31-12-2022 

zijn in het totaal afgelost € 12.014. De aflossingsverplichting in 2022 was € 1.436 en zal in 2023 € 1.449 zijn.  

Vooruit ontvangen contributie 

In 2022 hebben we al € 2.450 aan contributie van 118 leden voor 2023 mogen ontvangen. 
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Staat van Baten en Lasten 

Baten 

De contributie ontvangsten van € 12.119 zijn met bijtelling van de in 2021 vooruitbetaalde contributies met 

€ 815 gestegen. Het gemiddeld per lid ontvangen contributiebedrag bedraagt in 2022 € 20,85. 

De baten uit verkoop zijn € 2.348 en vergeleken met 2021 met € 1.405 gestegen. Dat is hoofdzakelijk aan 

een verkoop van 50 boeken “Loosdrecht in beeld” aan een makelaardij te danken. De bankrente over 2022 

was € 6,-. 

 

Lasten 

Inkoopwaarde omzet 

De inkoopwaarde omzet bestaat uit de kostprijs van de verkochte boeken/bundels/DVD/Cd’s e.d. De 

inkoopwaarde is in 2022 € 172 en is in vergelijking met 2021 met € 75 gestegen omdat in 2022 meer 

boeken en brochures werden verkocht. De incourante voorraad werd afgeboekt. 

 

Kosten 
In 2022 zijn er in het totaal € 3.739 hogere kosten geweest vergeleken met 2021. Het betreft hogere kosten 

door hogere druk- en verzendkosten, hogere kosten voor energie en voor noodzakelijk onderhoud van alle 

brandblusmiddelen en de alarminstallatie. Het grootste deel van de hogere kosten ontstond door de kosten 

van de activiteiten rond het 50-jaar jubileum van HKL.  Wel werd er veel onderhoud aan de Magneet door 

onze vrijwilligers uitgevoerd. 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 laatste reservering in 2022 van € 500. Op 31-12-2022 was het saldo op de onderhoudsrekening € 2.249. 

De rekening voor lustrumkosten stond op € 1,- na afsluiting van alle activiteiten in oktober 2022. 

 

Begroting 2023 

De begroting voor 2023 is op 21-02-2023 door het bestuur goedgekeurd. Het bedrag van de begroting is  

€ 23.492 en daarmee € 3.642 hoger dan de begroting in 2022. De verhoging van het begrotingsbedrag komt 

vooral door de afschrijvingen over 10 jaar van de gerealiseerde investering in 3 warmtepompen van € 8.000 

en de afschrijvingen over 10 jaar van de geplande investering in 24 zonnepanelen van € 12.000 als 

goedkoper alternatief voor de dramatisch gestegen kosten voor gas. Het andere deel komt voort uit de 

sterk gestegen energiekosten die nog tot maart 2023 moeten worden betaald.  

 
In februari 2023 heeft de kascontrolecommissie, de heer Kees Niesing en de heer Ed van der Velden, de 

mutaties en de jaarrekening over 2022 gecontroleerd en op 25-02-2023 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 2022 ondanks aanzienlijk lagere kamertemperaturen in de Magneet vanaf de herfst als gevolg 

van de sterk gestegen energiekosten vol overgave voor vele inspirerende activiteiten en werkzaamheden 

weer enthousiast hebben ingezet. 

Vertrouwende u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd, 

 

Klaus Eckardt 

Penningmeester 

Historische Kring Loosdrecht 

Loosdrecht, d.d. 25-02-2023 


