Doesburg, 15 januari 2021

Toelichting op posten uit de jaarrekening 2020
Opbrengsten
Contributie
Het jaar begon met 225 leden, de eindstand is 223. Naast 10 nieuwe leden hebben 9 leden hun lidmaatschap
opgezegd en hebben we helaas 3 leden moeten royeren, omdat zij de contributie, ondanks herhaalde
herinneringen, niet hebben betaald.
Rente
Betreft de vergoeding op de spaarrekening bij de SNS-bank. De rentevergoeding wordt helaas nog steeds lager.
Legaten en giften
Een klein, maar toenemend aantal leden betaalt naast de jaarlijkse contributie ook aparte bedragen als gift of
donatie. Ook zijn er personen die ons jaarlijks een donatie overmaken.

Kosten

Kosten ledenvergadering
Door de pandemie konden helaas zowel de voorjaars- als najaarsvergadering niet doorgaan.
Contributies en giften
Bijdragen worden betaald aan een drietal verwante verenigingen of instellingen in de stad en streek, nl. Stad en
Ambt Doesborgh, Erfgoedcentrum Achterhoek Liemers en Erfgoedvereniging Heemschut.
Snappenburg de Vriesprijs
De kosten verbonden aan deze jaarlijkse prijs worden besteed aan een bronzen plaquette en een ingelijste
gravure van de stad Doesborgh. De prijs is 16 december op de locatie uitgereikt.
Open Monumentendag
De Open Monumentendag had dit jaar een ander karakter. De gebruikelijke brochure had dit jaar een groter
volume, te groot om, zoals gebruikelijk, in Doesborgh Nieuws op te nemen. Daarom is besloten om het boekwerk
apart, tezamen met Doesborgh Nieuws 67, onder alle leden te verspreiden. De verantwoorde kosten betreffen
de aanschaf van dit boekwerkje.
Poortersdag
Helaas kon de Poortersdag dit jaar niet doorgaan.
Blad Doesborgh Nieuws
Vanaf 2017 wordt Doesborgh Nieuws in kleur gedrukt. De extra kosten die hieraan verbonden zijn, worden
gedekt uit geplaatste advertenties. De opbrengst van de advertenties zijn verantwoord bij de “opbrengsten”.
Reserve en Subsidie (A. van Heekfonds en fonds Stadsherstel)
De Stichting Stadsherstel Doesburg is per 2016 opgeheven. Volgens de statuten van deze stichting dient het
resterende saldo bij opheffing (€ 4.000,-) te worden overgemaakt aan de Monumentenvereniging 15 april 1945.
De aanwending van de gelden zal in de geest van Stichting Stadsherstel gebeuren.
In 2020 is een bijdrage van € 250,- aan het 4 en 5 mei Comité Doesburg toegekend voor het boekje “Vrijheid, niet
vanzelfsprekend” met ruime aandacht voor de in de stad aanwezige oorlogsmonumenten. Voor het
bouwhistorisch onderzoek van de “Baerkenhuizen” heeft de gemeente een subsidie verstrekt. Conform de
gemaakte afspraken draagt de Monumentenvereniging hieraan zijn deel bij (€ 400,-), dit bedrag is nog niet in
2020 uitbetaald, maar is, gezien de aard van de verplichting, gereserveerd.
Beide bedragen zijn ten laste gebracht van het “fonds Stadsherstel”.
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Eind 2020 is een aanvraag binnengekomen voor het A. van Heekfonds. Het toegekende bedrag van € 350,- zal
vermoedelijk in 2021 worden uitbetaald.
Kosten ICT (voorheen Website)
De kosten hebben betrekking op onderhoud, beheer, aanpassingen en actualisering van de website en de
licentiekosten voor het boekhoudprogramma (incl. contributie-inning).
Bankkosten/betalingsverschillen
Het aanhouden van bankrekeningen brengt kosten met zich mee.
Verzendkosten
De kosten hebben betrekking op de verzendkosten van Doesborgh Nieuws in het buitengebied van Doesburg en
aan leden die niet in Doesburg wonen. De meeste enveloppen worden door vrijwilligers/bestuursleden
rondgebracht.
Bestuurskosten
Vergoeding van de kosten die gemoeid gaan met het vrijwillig besturen van de vereniging, zoals attenties,
bedankjes en reiskosten. De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun activiteiten.
Themabijeenkomsten
In 2020 is een voorlichtingsbijeenkomst gegeven over de aanvraagprocedure van de nieuwe subsidieregeling
voor onderhoud rijksmonumenten.
Drukwerk
In 2020 zijn geen kosten gemaakt.
BTW
In voorgaande jaren verrichte de vereniging ook ondernemersactiviteiten (waaronder het uitgeven en verkopen
van de Monumentengids). Aan deze ondernemersgerichte activiteiten is een eind gekomen. Alleen voor de
uitgave van Doesborgh Nieuws, met daarin opgenomen commerciële advertenties, wordt de BTW nog
verrekend.
Resultaat
2020 Sluit af met een positief resultaat. Niet om daar trots op te zijn, door de pandemie konden een aantal
activiteiten niet doorgaan.
Het resultaat wordt als gebruikelijk toegevoegd aan het eigen vermogen. In 2021 is een wat groter tekort
voorzien ivm de extra bijdrage aan de Poortersdag in het jubileumjaar.
HvdM
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