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BALANS BALANS BALANS BALANS     
  
ACTIVA 31-12-2015 31-12-2014 

Bankrekening r/c  €             159   €             307  

Spaarrekeningen  €        27.124   €        24.090  

Vorderingen  €             795   €          1.117  

Vooruitbetaalde bedragen  €                -     €               70  

Totale ACTIVA  €        28.078   €        25.583  

PASSIVA 

Algemene Reserve  €        14.981   €        11.009  

Reserve Lustrum  €          2.970   €          5.000  

Voorziening digitalisering  €                -     €          6.858  

Crediteuren  €          4.464   €          2.696  

Vooruitontvangen donaties  €               20   €               20  

Project "Ken uw buren  €          5.643   €               -    

Totale PASSIVA  €        28.078   €        25.583  

 
Korte toelichting op de balans: 

 
ACTIVAACTIVAACTIVAACTIVA    
Vorderingen: het betreft een grotere vordering vanwege een advertentie die in 2015 in 
ons tijdschrift geplaatst is. Daarnaast gaat het om een aantal kleinere vorderingen in het 

kader van verkopen van ons tijdschrift, donateursbijdragen en rente 2015. De 
vorderingen zijn begin 2016 ontvangen.  
 

PASSIVAPASSIVAPASSIVAPASSIVA    
Algemene Reserve: het resultaat 2015 is verrekend met de Algemene Reserve. Tevens is 
het bedrag dat gepaard ging met het lustrum onttrokken aan de Reserve Lustrum en 
toegevoegd aan de Algemene Reserve. 

 
Voorziening digitalisering: de voorziening is gecreëerd om een nieuwe website te 

maken (realisatie oktober 2013) en alle artikelen uit onze tijdschriften te digitaliseren, 
doorzoekbaar te maken en op de website te plaatsen. Eind 2015 is de laatste fase 
afgerond, zodat het restant van de voorziening is vrijgevallen. 

 
Crediteuren: het gaat om de kosten van de catering van het lustrumconcert en het 

decembernummer. Deze kosten zijn toe te rekenen aan 2015, maar konden niet in het 
boekjaar betaald worden. 
 

Project “Ken uw buren”: met het oog op het ontstaan van de nieuwe gemeente Gooise 
Meren per 1 januari 2016 hebben de burgemeesters van de gemeenten Bussum, 

Naarden en Muiden in 2014 het plan geopperd om voor inwoners van de te vormen 
nieuwe gemeente“ iets” te organiseren uitgaande van hun gedeelde geschiedenis. 
Erfgoedinstellingen uit de drie gemeenten hebben een plan gepresenteerd voor 

fietstochten, bustochten, een rondreizende tentoonstelling en een lesbrief voor scholen. 
In april 2015 heeft TVE, als penvoerder van het project, een subsidie van € 10.000 

ontvangen. TVE voert eveneens de projectadministratie. Nog in 2015 zijn twee 
bustochten georganiseerd. De rondreizende tentoonstelling heeft in november en 
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december drie locaties aangedaan. Tevens is er een fietskaart en een lesbrief ontworpen. 
In 2016 zal het project verder uitgevoerd worden. 

 
 

RESULTATENREKENINGRESULTATENREKENINGRESULTATENREKENINGRESULTATENREKENING    

    
BATEN R 2015 B 2015 R 2014 

Gemeentelijke subsidies   €                    714   €                    700   €                    714  

Donaties  €               10.584   €               10.500   €               10.802  

Advertenties  €                    600   €                 1.000   €                 1.150  

Verkopen tijdschrift  €                    991   €                 1.700   €                 1.288  

Verkopen bijzondere publicaties  €                 2.406   €                 3.700   €                    827  

Open Dag  €                 3.020   €                 1.800   €                 1.760  

Rente  €                    188   €                    400   €                    280  

Vrijval voorziening digitalisering  €                 3.920   €                       -     €                       -    

Diversen  €                    750   €                       -     €                 1.295  

Totale BATEN  €               23.174   €               19.800   €               18.116  

    LASTEN 
   

Tijdschrift  €               11.596   €               12.000   €               12.458  

Bijzondere publicaties  €                 3.622   €                 3.800   €                    259  

Open Dag  €                 2.828   €                 3.000   €                 3.164  

Lustrum  €                 2.030   €                 2.000   €                       -    

Werkgroepen/ overige activiteiten  €                       -     €                       -     €                    693  

Emil Ludenpenning  €                    370   €                    500   €                    412  

Bestuur en administratie  €                    786   €                 2.000   €                    790  

Totale LASTEN  €               21.232   €               23.300   €               17.775  

    Exploitatieresultaat  €                 1.942   €                 3.500-  €                    341  

 

 
Toelichting op de resultatenrekening: 

 

BATENBATENBATENBATEN    
 
Verkopen bijzondere publicaties: in 2015 kwam TVE met een nieuwe publicatie: Van 
Andriessen tot Van Zutphen. Honderd erflaters tussen Vecht en Eem.  
 

Door genereuze bijdragen van de gemeente Hilversum en de HHK Albertus Perk stegen 
de inkomsten voor de Open Dag aanzienlijk. 
 

Vrijval voorziening digitalisering: het niet-gebruikte bedrag van de voorziening komt als 
bate weer terug in de exploitatierekening.  

 
Diversen: het Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Holland en Utrecht hebben een 
subsidie van resp. € 500 en € 250 toegekend om de uitgave van de Erflaters mogelijk te 

maken In 2014 betrof het inkomsten voor het symposium Bevrijding Naarden 1814-
2014.    
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LASTENLASTENLASTENLASTEN    
Tijdschrift: sinds 2012 worden alle tijdschriften in kleur uitgebracht. In de maanden 
maart, september en december 2015 verscheen een regulier nummer en in mei het 
themanummer Hilversum Mediastad. 

 
Bijzondere publicaties: zoals al gemeld is aan de batenkant heeft TVE in 2015 de 

Erflaters uitgebracht. Om een publicatie mogelijk te maken, moest TVE 250 exemplaren 
verplicht afnemen. In 2014 ging het om een klein aantal Geuzen en papen en Fietsen 
met de Canon.  

 

    

EXPLOITATIERESULTAATEXPLOITATIERESULTAATEXPLOITATIERESULTAATEXPLOITATIERESULTAAT    
 
Toelichting op het resultaat: 
Bij het opstellen van de begroting werd rekening gehouden met een negatief resultaat 
van € 3.500.  

De vrijval van de voorziening digitalisering ( ruim € 3.900 )was op dat moment echter 
niet te voorzien. Evenmin kon rekening gehouden worden met de subsidies van het 

Prins Bernhard Cultuurfonds voor de Erflaters en een financiële bijdrage van de 
gemeente Hilversum en de HHK Albertus Perk voor de Open Dag in Hilversum. 
Tegenvallers waren het wegvallen van een adverteerder en de verminderde verkoop van 

publicaties en losse tijdschriften. 
 

 
Bestemming resultaat: 
Het bestuur heeft besloten het resultaat toe te voegen aan de Algemene Reserve. Tevens 

is besloten het bedrag van het lustrum in mindering te brengen op de Reserve Lustrum 
t.b.v. de Algemene Reserve. 

In de Algemene Reserve worden middelen aangehouden om speciale publicaties uit te 
brengen en activiteiten te financieren die voortkomen uit de werkgroepen.  
 


