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Toelichting van de staat van baten en lasten 2021 
 

80 De contributie is achtergebleven, we hebben per 31 december  1185 leden, waarvan 180 
gezinsleden. Dit jaar hebben 66 leden hun lidmaatschap beëindigd en we hebben dit jaar 61 
nieuwe leden mogen inschrijven. 

 
90 De renteopbrengsten zijn uiterst beperkt zoals te verwachten was, we betalen (nog) geen 

rente aan de bank. 
 
40 In het fonds voor de viering van het lustrum is € 2200 gestort overeenkomstig de begroting. 

 
41 Door de Corona-problematiek hebben we minder uitgegeven aan bijeenkomsten, o.a.  door 

het vervallen van de lezingen, evenals vorig jaar. 
 

42 De excursies, die in principe kostendekkend uitgevoerd worden, hebben dit keer een winst 
opgeleverd die we aan het eigen vermogen hebben laten toevloeien. De gids van de 
stadswandeling door Joods Delft heeft afgezien van een vergoeding, met dit geld hebben we 
een donatie gedaan aan de Stichting Herinneringsstenen Delft voor de aanschaf van een 
Struikelsteen (Stolpersteine) deze is geplaatst aan de Julianalaan 83. 

 
44 De advertentieopbrengsten voor het Historisch Jaarboek waren dit boekjaar weer op peil. 

Echter de totale kosten voor het jaarboek zijn dit jaar hoger uitgevallen dan begroot. De 
voornaamste oorzaak hiervoor is een btw-tegenvaller over de redactiekosten, de btw 
hierover was voorheen 0% maar vanaf 2021is dit 21 % geworden. Omdat wij geen btw-
verrekening hebben, wij zijn niet btw-plichtig als ANBI, trekken wij aan het kortste eind. 

 
45 De kosten voor de Delf zijn redelijk overeenkomstig de begroting, maar ook hier speelt het 

btw verhaal zoals hierboven bij post 44.  
 

47 De organisatiekosten zijn dit jaar beperkt doordat vele bijeenkomsten niet door zijn gegaan 
vanwege de Corona perikelen 

 
48 De kosten voor Achter de Gevels, zijn in lijn met de afspraken 

 
66 De kosten voor de Le Comteprijs zijn hoger doordat de uitreiking gecombineerd is met de 

presentatie van het Historisch Jaarboek,  ook dit jaar weer helaas zonder de gebruikelijke 
feestelijkheden. Alle genomineerden zijn thuis bezocht en zijn aldaar in de bloemen gezet. 

 
 
Voordelig saldo: 
 
We hadden voor dit boekjaar een positief resultaat ingepland van € 100, maar door het wegvallen 
van vele activiteiten hebben we 2021 afgesloten met een positief resultaat van € 2887. Dit bedrag is 
aan het eigen vermogen toegevoegd. 
 
 
 
N.B. De in grijs vermelde getallen komen overeen met de postnummers, zoals deze vermeld staan in 
het boekhoudprogramma.  
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Toelichting op de Balans 
 

500   Het eigen vermogen is toegenomen met een saldo van: 
Beginsaldo     €   17.121,97 
Voordelig saldo    €     2.887,00+ 
Saldo op 31/12/2021   €   20.008,97 
 

521    Het vermogen van het Delfia Batavorumfonds 
Beginsaldo    €    93.645,13 
Inkomsten fonds   €      2.060.52 
Toekenning aanvragen   €     4.400,00- 
Saldo per 31/12/2021   €   91.305,65 
 

522    Blokfonds geen mutaties   €     3.150,00 
 
523     Lustrumvoorziening 

Beginsaldo    €   14.979,19 
  Inleg reservering   €     2.200,00 

Saldo per 31/12/2021   €   17.179,19 
 

525    Fonds Leden voor het Leven 
Beginsaldo    €         804,55 
Onttrekking    €         218,00 
Saldo per 31/12/2021   €         586,55 
 

2550  Vooruitbetaalde contributie, door enkele leden vooruitbetaald voor 2021  €  254 
 

Inventarislijst van de vereniging per 31 12 2021 
 

• voorzittershamer   Theo Thomassen 

• draadloze microfoons   Peter Becker 

• Blokpenningen inclusief gietmal Marinus Hom 
 
 
Toelichting geldstromen vanen naar het Delfia Batavorumfonds 
Het bestuur heeft ingestemd met de toekenning van de volgende projecten. 
 
Bijdrage aan boek Berckel (SKED) €        900,00 
Cursus Delftologie   €     1.000,00 
Donatie hekwerk Hodenpijl  €         500,00 
Film De Vlaggenisten   €      1.500,00 
Plaatjes actie Plus deel II  €         500,00 
Totale uitgaven   €      4.400,00 
 
Batig saldo opheffen SGD    €        852.35 
Sponsoractie Plus     €        245,00 
Donatie leden      €        963,17 
Totale inkomsten     €      2060,52 
 
Onttrekking aan Deba-fonds    €      2339,48  
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Toelichting op de begroting 2021 
 
Baten: 

• We gaan er vanuit dat het ledenaantal gelijk blijft, maar een stijging is zeer welkom, door 
verhoging van de jaarcontributie, neemt dit bedrag met ongeveer € 5000 toe. 

• De rente-inkomsten zijn verwaarloosbaar. 

• We verwachten weer een bijdrage uit de RABO Clubsupport actie. 
 
Lasten: 

• De drukkosten voor zowel het jaarboek en de Delf zijn toegenomen.  

• Doordat we geen lustrumactiviteiten hebben kunnen houden is besloten dit lustrum over te 
slaan. Het voor dit doel gereserveerde geld zal nu worden gereserveerd voor ons lustrum in 
2025. De jaarlijkse storting in dit fonds zal de komende jaren verlaagd worden tot € 500. 

• De post Le Comteprijs is een activiteit die vanaf 2022 financieel ondergebracht wordt onder 
de post Bijeenkomsten (41) De Le Comteprijs is de laatste jaren gecombineerd met de 
presentatie van het Historisch Jaarboek en heeft een open karakter, omdat ook niet leden 
aanwezig zijn bij de feestelijke prijsuitreiking. De  post bijeenkomsten wordt derhalve 
verhoogd tot € 7200 

• Alle overige posten zullen niet veel verschillen met de vorige rekening van baten en lasten. 
 
Voordelig Saldo: 

• We verwachten dit jaar met een positief saldo af te sluiten van € 4000 of meer, dit wordt 
mede veroorzaakt doordat de Historische Jaarboeken dit jaar nog door de vrijwilligers 
worden verspreid. Een forse besparing zolang de inzet van de vrijwilligers nog lukt. 
 

 
 


