
 

 

Jaarverslag 2019 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 2019 
 
In de voorjaarsvergadering van 2019 heeft Jule Pieters de voorzitterstaken van onze Stichting op zich genomen. 
Tevens werd ons bestuur vanuit Usselo aangevuld door Hans Leusink. Hiermee was het bestuur weer op volle sterkte 
en konden we een start maken met nieuwe initiatieven. 
 
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 2019 waren er 217 donateurs aan de stichting 
verbonden. Door overlijden zijn er 2 donateurs afgevallen, 4 donateurs hebben in de loop van het jaar  opgezegd, 4 
donateurs hebben aangegeven dit boekjaar nog donateur te willen zijn en per 1 januari 2020 geen donateur meer zijn 
en 3 hebben we niet meer opgenomen daar ze twee jaren achter elkaar geen bijdrage hadden voldaan. Door werving 
hebben we 3 personen aan ons weten te binden. Ten opzichte van voorgaande jaren is dit teleurstellend. Aan het einde 
van het boekjaar bestond de stichting dan ook uit 207 donateurs.  Een behoorlijke daling. Hiermee hebben we niet 
voldaan aan de uitgesproken verwachting om in 2019 meer mensen aan onze stichting te binden. We zullen in 2020 
moeten trachten deze tendens te doorbreken. Daarnaast is de Rabobank club actie van evident belang. Het in 2018 
behaalde succes hebben we kunnen continueren met een resultaat van 597,00. Ten opzichte van 2018 is dit een 
stijging van € 33,00. Dit met dank aan alle personen die op ons gestemd hebben. Daarentegen is de verkoop van 
artikelen behoorlijk achtergebleven. Positief is te melden dat we een nieuwe website in de lucht hebben die in zijn 
geheel door subsidie gelden kan worden betaald. Ook hebben we de kosten van de filmavond behoorlijk onder 
controle weten te krijgen zonder concessies te doen aan de kwaliteit.  
 
Aan de uitgaven kant vormen de huisvestingskosten een grote post. Viel het energie verbruik in 2018 mee dan is dit in 
2019 wel weer een behoorlijke 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. In mijn jaarverslag van 2017 en 2018 heb ik 
daar al aandacht voor gevraagd. Jammer genoeg heeft 2019 nog geen duidelijkheid gebracht hoe we komen tot  een 
overeenkomst die toekomstbestendig is. Mondeling heb ik begrepen dat de familie wel genegen is dit voor de langer 
toekomst zo te laten. Ik acht het wenselijk dat dit in een  intentie overeenkomst word vastgelegd. 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 gesponsord, waarvoor dank. 
 
De hardware begint het op te geven en voldoet absoluut niet meer. Uw bestuur heeft dan ook besloten dat hier in 
geïnvesteerd moet worden. Zo ook is een werkgroep bezig met het verzamelen van belevenissen rondom de bevrijding 
van Boekelo en Usselo en wil hiervoor gratis een magazine voor uitbrengen die we op 1 april van dit jaar willen 
bezorgen in Usselo en Boekelo. Oplage zo rond de 2.100 stuks. Bovengenoemde zijn opgenomen in de begroting en 
zullen ten laste worden gebracht van de Algemene Reserve. Daarnaast zal het HALIFAX monument worden 
opgeknapt met in hoofdzaak subsidie gelden en vrijwilligerswerk. Kortom er zijn veel plannen die financieel aandacht 
vragen.  
 
Het bestuur heeft in het verleden besloten geen waarde toe te kennen aan de bezittingen zoals de inventaris als ook de 
historische stukken 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 spreek ik de wens uit dat we in 2020 in staat zijn meer inkomsten te genereren uit de donaties. 
 
Dit jaar vormen de heren Jacques van Baal en Hans Klaver de kas commissie en hebben op 25 maart 2019 de stukken  
gecontroleerd. 
 
Boekelo, 20 februari 2020 
 
Arend Stokkers 
 
Penningmeester. 


