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Financieel verslag over 2018 en begroting 2019 
 
 

 2018  2019 

Uitgaven  werkelijk     begroot 

Productie en verzending van Seijst (4x), Nieuwsbrief (2x) € 10.649 € 12.100 
Collectie (uitbreiding, conservering en digitalisering) €    677 €    650 
Activiteiten (lezingen, filmvoorstellingen, werving etc.) € 3.224 € 1.600 
Productie (boekjes, DVD’s e.d.) €   3.224  

221 
€ 250 

Huisvesting (huur, belastingen, EGW e.d.) €   5.409 € 5.600 
ICT, telefoon, repro en website €    651 €    600 
Verzekeringen €    432 €    500 
Realisatie (vrijwilligers- en bestuurskosten, drukwerk etc.) € 3.827 € 3.450 
Dotatie jubileumfonds €       500 €        500 
Diverse en onvoorzien €    2.414     €      250 
                                                                                        
                                                                                         Totaal € 31.007 €  25.500 

 
Inkomsten 
Donaties €  17.711 € 16.500 

 

Subsidie gemeente Zeist  €   7.600 €  7.800 
Verkoop (boekjes, DVD’s, extra oplage Seijst)  €   2.558 

444 
€  1.000 

Entreegelden en overige inkomsten  €     1.817  
479 

€     200 
0000      

 Totaal  €   29.686       €  25.500 
 

 

                         tekort                           €    1.321 
 
    Toelichting 

Op 31 december 2018 kende het Zeister Historisch Genootschap 774 donateurs. 
Zij vormen de grootste inkomensbron van de stichting. De minimumbijdrage is 18 euro; de 
gemiddelde bijdrage was ruim 22 euro. Het aantal donateurs liep na een lange teruggang vanaf 2008 
sinds enkele jaren weer op. Naast de donateurs ontvangen ook een 20-tal instellingen (scholen, 
zusterverenigingen e.d.) gratis het kwartaalschrift Seijst. 
 
De première en de verkoop van de DVD  van Utrecht naar Seijst was niet begroot, evenmin als de 
uitgave van een tweetal nieuwe ZHG-boeken. Dit resulteerde zowel aan de uitgaven als aan de 
inkomsten kant in veel hogere bedragen. 
Het tekort van 1.321 euro is aan de reserve publicaties en de algemene reserve onttrokken. 
 
Door de 30 vrijwilligers van het Zeister Historisch Genootschap zijn honderden uren belangeloos 
ingezet voor het Genootschap en daarmee voor de Zeister samenleving.  
Deze inzet is niet in geld uit te drukken. 

 
De begroting 2019 kent geen grote veranderingen t.o.v. die van 2018.



 

Balans per 1-1-2019  

Debet 

  

Credit 

Algemene reserve  € 2.200
5778 Noodfonds ICT en AV  € 6.500 

Publicatiefonds  € 8.000 
Egalisatiefonds Seijst  € 4.000 
Reserve collectiebeheer  € 9.000 
Reserve digitalisering  € 8.500 
Voorziening Lustrum  €     5.500 

Legaat   €  23.893 

Bankrekening €   1.634   
Spaarrekening € 65.000   
Nog te ontvangen €   1.000        

Nog te betalen  €         41 

Totalen       €  67.634          €   67.634 

     

 

   Toelichting op de balans 
 

Het noodfonds ICT en AV zijn bedoeld als noodfonds voor het vervangen van defecte en niet te 
repareren apparatuur als computers en beamer. 
Het publicatiefonds is bedoeld om een bijdrage te kunnen geven aan de uitgave van nieuwe boeken 
of DVD’s over Zeist. 
Het reservefonds collectiebeheer is in het verleden gevormd om zowel onverwachte uitbreidingen 
als onderhoud te kunnen bekostigen. 
De reserve digitalisering maakt het mogelijk onderdelen van de collectie te digitaliseren.  
De voorziening Lustrum wordt jaarlijks opgebouwd om elke 5 jaar ter gelegenheid van het 
lustrum extra uitgaven te kunnen doen. 
De bestemming van het in 2016 ontvangen legaat moet nog vastgesteld worden. 


