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1. Inleiding 
In dit document de financiële verantwoording over het boekjaar 
2021 van het HV afdeling Groningen. Door de coronamaatregelen 
heeft er in 2021 geen Algemene Leden Vergadering plaats gevonden 
en is er dus ook geen nieuwe kascommissie benoemd. Het bestuur is 
van mening voor de financiële verantwoording 2021 een 
pragmatisch oplossing te kiezen door de kascommissie van 2020 ook 
te vragen naar de verantwoording 2021 te kijken. De kascommissie 
zal dan ook in 2021 worden gevormd door de heren Herman 
Kassenberg en Fred Mahler. 
Net als in 2020 zijn er, door de coronapandemie, is het ook dit jaar 
niet mogelijk geweest veel activiteiten te organiseren. In 2021 is er 
door de drie Noordelijke afdelingen een HUM&NS magazine 
uitgegeven in het kader van het 75 jarig bestaan van het HV. Alle 
leden van de Noordelijke HV afdelingen hebben dit magazine tussen 
kers en oud en nieuw ontvangen. De kosten van dit Magazine waren 
niet opgenomen in de begroting 2021. 
Hoe boekjaar 2021 is afgesloten met een positief resultaat van € 
403,95. 
 

2. Exploitatie 2021 
In de onderstaande tabel 1 een specificatie van de inkomsten van de 
afdeling in 2021. 
 
Tabel 1: inkomsten van de afd. Groningen 

 
 
De inkomsten zijn ongeveer overeenkomstig de begroting van 2021. 
De contributie is gebaseerd op het leden aantal van de afdeling per 1 
januari 2021. In de onderstaande tabel (nr. 2) een overzicht van de 
ledenaantallen per 1 januari van de jaren 2016 tot en met 2021. 
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Tabel 2: leden aantallen 

 
 
De realisatie van de uitgaven (in vergelijking met de begroting) zijn 
opgenomen in onderstaande tabel 3. 
 
Tabel 3: uitgaven van de afd. Groningen 

 
 
Er is in 2021, in vergelijking met de begroting, minder uitgegeven. 
Hieronder een korte toelichting op de verschillen posten. 
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• Schakel Noord 

In de onderstaande tabel een overzicht van de kosten van de 
Schakel.  
Tabel 4: specificatie kosten Schakel 

 
 
De portokosten zijn (in vergelijking met 2020) verhoogd en 
worden beïnvloed door het aantal pagina’s van de Schakel. De 
productiekosten met ingang van het 4e kwartaal zijn meer omdat 
de afdeling Groningen)met ingang van het 4e kwartaal meer 
Schakels hebben laten maken. De verzendkosten van de Schakel 
van het 3e kwartaal zijn hoger door het gewicht (i.v.m. het aantal 
pagina’s) van deze Schakel. 

• Activiteiten 
Een aantal georganiseerde activiteiten hebben door de Corona 
maatregelen geen doorgang gevonden, hierdoor minder uitgaven. 

• Koffie en thee bij activiteiten 
Omdat er dit jaar niet veel activiteiten zijn geweest, heeft het 
bestuur van de Stichting Huisvesting besloten dit jaar geen kosten 
in rekening te brengen voor het gebruik van koffie en thee. 

• Bibliotheek 
In vergelijking met de begroting is er minder uitgegeven. 

• Huisvesting 
De uitgaven zijn in overeenstemming met de begroting en de 
gemaakte afspraken met het bestuur van de Stichting 
Huisvesting. 

• Organisatiekosten 
De uitgaven komen ongeveer overeen met de begroting. Ten laste 
van deze post komen de bestuurskosten. 

• Overige lasten 
De lasten hebben betrekking op de bankkosten 

• Uitgaven legaat 
Er zijn dit jaar geen uitgaven ten laste van het legaat gebracht. 

• Magazine HUM&NS  
In het kader van het 75 jarig bestaan van het HV is er een 
Magazien uitgegeven door de drie Noordelijke afdelingen. De 
kosten zijn verdeeld tussen het bureau in Amsterdam (75% van de 
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kosten) en drie Noordelijke afdelingen (samen 25% van de kosten). 
Het aandeel in de kosten voor de afdeling Groningen is een bedrag 
van € 1.062,74. De drie Noordelijke afdelingen hebben de kosten 
verdeeld op basis het leden aantal per 1 januari 2021. 
 
Tabel 5: specificatie kosten Magazine HV 75  

 
 
Het boekjaar 2021 is afgesloten met een positief resultaat van € 403,95. 

Tabel 6: het resultaat van 2021 
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3. Balans 31 december 2021 

 
Tabel 7: balans per 31 december 2021 

 
 
Het positieve resultaat van € 403,95 is toegevoegd aan het eigen 
vermogen van de afdeling. 
Er is in 2021 geen gebruik gemaakt van de trekkingsrechten die de 
afdeling heeft op het steunfonds en er is geen gebruik gemaakt van 
de beschikbare middelen van het aan de afdeling toegekend legaat. 
Dit was in het boekjaar 2021 niet nodig omdat er door de 
coronamaatregelen weinig activiteiten doorgang hebben kunnen 
vinden. 
 

4. Kascommissie 
De kascommissie voor dit jaar kon niet worden benoemd omdat er in 
2021 geen Algemene Leden Vergadering kon worden georganiseerd. 
Het bestuur heeft daarom om pragmatische reden gekozen om de 
kascommissie van 2020, de heren Herman Kassenberg en Fred 
Mahler vragen ook de boeken van 2021 te controleren.  
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5. Bijlagen 

• Kopie bankafschrift 31 december 2021 

 
 

• Handtekeningen kascommissie 

 
 


