Financiële verantwoording 2014
Op woensdag 1 april 2015 houden de leden van de kascontrolecommissie, de heren Jef Boosten en
Johan Ondrejka, beiden lid van Heemkundevereniging Houthem-St. Gerlach, kascontrole over het
jaar 2014.
Inkomsten
RABO rente
sponsoren/website/advert.
contributies
subsidie gem. Valkenburg
giften/donaties
boeken
kerkbestuur H. Gerlachus
overige ontvangsten
subtotaal
negatief resultaat
totaal
RABO:
saldi 1-1-2014:

saldo 31-12-2014:

294,41
1060,00
2352,00
238,00
3238,72
1114,30
2933,04
199,00
11429,47
3212,86
14642,33

Uitgaven
RABO bankkosten
Stichting Holle Eik
Interpolis
portokosten
drukwerk*
vergaderkosten
boeken
vrijwilligersvergoedingen
algemene kosten
Kruisen & Kapellen V'burg
totaal

232,02
646,00
163,32
1520,47
5415,06
734,90
177,45
3000,00
2503,11
250,00
14642,33

26.000,00
2798,78
------------ 28.798,78
23.000,00
2.585,92
------------ 25.585,92
------------ negatief 3.212,86

Het negatieve resultaat wordt onder meer veroorzaakt door:
1. Het gratis aan de leden ter beschikking stellen van het boek Rondom Heiligdom H. Gerlachus
Houthem ;
2. Het achterblijven van de contributie, in 2013 € 3.228,00, in 2014 € 2.352,00, verschil €
876,00;
3. In 2013 beliepen de giften/donaties in totaal een bedrag van € 5.261,00, in 2014 € 3.238,72,
verschil ruim € 2.000,00;
4. De pijn wordt wel weer enigszins verzacht door het feit, dat in 2014 nog rekeningen van in
totaal € 900,00 worden betaald van het fotoboek;
5. Het resultaat van 2013 was negatief € 3.859,87, dat van 2014 negatief € 3.212,86, verschil
van ruim € 600,00 minder negatief.
Tijdens de algemene ledenvergadering op 7 april 2015 doet de heer Boosten verslag van de
bevindingen van deze kascontrole. Hij deelt mede dat er geen onregelmatigheden zijn geconstateerd
en vraagt de vergadering om de penningmeester decharge te verlenen. Dit wordt met een
instemmend applaus verleend.
Volgens de gewijzigde Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994 van 12 juli
2013, Nr. DB 2013/366M is het niet vereist om een balans te publiceren, omdat
Heemkundevereniging Houthem-St. Gerlach een instelling betreft, die niet actief geld of goederen
werft onder derden en die het haar ter beschikking staande vermogen of de opbrengsten daarvan
uitsluitend of nagenoeg uitsluitend besteedt ten behoeve van haar doelstelling.

