
 

 

Jaarverslag 2017 van de Historische kring Boekelo Usselo en Twekkelo 
 
Bijgevoegd treft u het financiële jaarverslag aan van de Historische kring Boekelo Usselo en Twekkelo over het 
boekjaar 2017 
 
In de loop van 2017 heeft de heer Rietman zijn administratie over gedragen aan ondergetekende. In de basis volg 
ik dan ook de door hem opgezette administratie, die uiteindelijk een helder financieel beeld geeft van de stichting. 
 
2017 heeft in het teken gestaan van  herstel van reeds bestaande activiteiten. Verder zijn er geen bijzonder 
activiteiten ontplooit zoals ook uit de cijfers zal blijken.  
 
Een paar aandachtspunten: 
De vereniging bestaat in hoofdzaak uit inkomsten welke door de donateurs opgebracht worden. Door 
verhuizingen ziekte en overlijden is er enig verloop onder de donateurs en daarnaast krijg je ook te maken met 
opzeggingen. We zullen dan ook elk jaar actief moeten blijven werven. Op 1 januari 2017 waren er 211donateurs 
aan de stichting verbonden. Door overlijden zijn er 5 donateurs afgevallen en 3 hebben opgezegd. Door werving 
hebben we 19 mensen aan ons weten te binden. Aan het einde van het boekjaar bestond de stichting dan ook uit 
222 donateurs. Een kleine toename van 11 stuks. Daarnaast is de Rabobank club actie (dit jaar goed voor € 
412,93) van evident  belang. Tevens blijft het terugvragen van de heffingen op de energie een aandachtspunt. 
Ultimo 31-12-2017 liep daar nog een aanvraag voor en op dit moment is de toezegging binnen voor een bedrag 
van € 174,00.  
 
Aan de uitgaven kant vormen de huisvestingskosten een grote post. We  mogen ons  gelukkig prijzen dat de 
familie ter Kuile ons het historisch centrum laat gebruiken voor het symbolische bedrag van € 100,- per jaar. 
Mocht hier onverhoopt, door welke omstandigheden dan ook, verandering in komen, dan kan dit het voorbestaan 
van de kring behoorlijk beïnvloeden. Ik acht het wenselijk hierover met de familie in gesprek te gaan. Wellicht 
kunnen we daar afspraken over maken. Indien die er reeds zijn, dan zou het goed zijn daar alsnog kennis van te 
nemen. Verder bestaan de uitgaven uit kantoor kosten die dit verslag jaar ruim binnen de begroting zijn gebleven. 
Ongetwijfeld zal door velen van ons het nodige zelf worden gesponserd, waarvoor dank. 
 
De filmavond “nieuwe stijl” laat  zowel aan de inkomsten kant als aan de uitgavenkant een duidelijke verandering 
zien. Per saldo heeft deze avond de stichting € 490,20 gekost. In 2016 was dit € 447,66. Uiteindelijk een geringe 
stijging die naar mijn mening de avond alleen maar ten goede is gekomen. In de begroting voor 2018 ben ik dan 
ook wat ruimer gaan zitten dan de begroting van 2017 aangaf. Met name goede en door de omgeving 
gewaardeerde activiteiten mogen in mijn optiek best kosten met zich meebrengen. Uiteindelijk zal dit aan de 
inkomsten kant ook zijn revenuen meebrengen. 
 
Uit de stukken van mijn voorganger kan ik geen boekwaarde vinden van het interieur, als ook van de historische 
bezittingen welke we zo langzamer hand al hebben vergaart. Het lijkt me verstandig hierover een standpunt in te 
nemen en als deze al eens is ingenomen, deze opnieuw tegen het licht te houden of deze nog voldoet aan de 
huidige normen. De inventaris is bij UNIVE verzekerd tegen brand onder polis nummer 610.01. Verzekerd 
kapitaal € 25.000. Op dezelfde polis is ook de bedrijfs-aansprakelijkheidsverzekering meegenomen met een 
verzekerd bedrag van € 2.500.000. 
 
Als penningmeester zou ik graag naar een hoger balanstotaal willen, waardoor de stichting meer ruimte krijgt om 
zich verder te ontplooien. Ik sta dan ook open voor nieuwe activiteiten waardoor de stichting meer onder de 
aandacht komt van het publiek. Ik daag de lezer dan ook uit te komen met initiatieven voorzien van een begroting. 
Als het een mooi initiatief is ga ik met plezier de boer op om dekking te vinden voor de daarmee gemoeide 
kosten. 
 
Dit jaar vormen de heren Jacques van Baal en Hans Klaver de kas commissie en hebben op 12 maart de stukken  
gecontroleerd. 
 
Boekelo, 12 maart 2018        
 
Arend Stokkers 
 
Penningmeester. 


