AAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN LEDEN VAN DE VERENIGING.

Zoals gebruikelijk en vereist hebben wij over 2017 een Jaarrekening laten opmaken die in bijgaand document samen met
de balans per 31 december 2017 aan u ter behandeling wordt aangeboden. Onze accountant heeft op de bladzijden 16
tot en met 21 de cijfermatige gegevens van het stuk voorzien van toelichtingen op de balans respectievelijk de staat van
baten en lasten. We menen er goed aan te doen als bestuur daaraan nog het volgende toe te voegen.
In de op de bladzijden 4 en 5 opgenomen balans is bij de stand van de bezittingen en het vermogen van de vereniging. Eén
van de posten de vordering op de Stichting Heemschut Hulpfonds groot 333.696 euro. In 2017 is een deel van dit tegoed
opgenomen ten behoeve van de financiële positie van de vereniging. Per saldo zijn ultimo 2017 de liquide middelen met
circa 50.000 € afgenomen, zoals voorzien in het beleid dat enkele jaren geleden is ingezet. Streven is om de meeste
liquiditeit in de stichting Hulpfonds te houden.
De hoogte van de bestemmingsreserves is met 16K toegenomen door toename van de Reserve Provinciale Commissies en
bijboekingen van hiervoor geoormerkte bijdragen op de resultaatbestemmingen. De ‘overige reserves’ zijn afgenomen
omdat hierop ca. 77K negatief exploitatieresultaat is afgeboekt.
Het Henk en Henkfonds bevat 49.876 euro ten behoeve van nog nader te bepalen projecten.
De staat van baten en lasten op de bladzijden 6 en 7 laat het overzicht zien van inkomsten en uitgaven over 2017. Deze zijn
gespiegeld aan de begroting
Legaten worden niet meer opgenomen in de begroting. Alle legaten worden conform bestuursbesluit overgemaakt naar de
stichting Heemschut Hulpfonds.
De lagere uitkomst van de post ‘overige baten’, de afname van de belangstelling voor advertenties in ons blad, en de
bijgestelde bijdrage van de Stichting Heemschut Hulpfonds, leiden tot een 16K hoger negatief resultaat dan in 2016. De
lagere personeelslasten en de lagere onvoorziene kosten spelen hierin uiteraard ook een rol. Onder overige kosten worden
geschaard kosten voor advieswerk (o.a. notaris, advocaatkosten ivm rechtszaak e.d.) en andere, soms onvoorziene kosten.
De hogere kosten ‘bondsbureau’ zijn voornamelijk veroorzaakt door automatiseringskosten.
Ook in 2017 is geen gebruik gemaakt van de post publieksactiviteiten wegens capaciteitsbelasting van bestuur en
medewerkers met andere zaken (nieuwe beleidsmedewerker, rechtszaak, bestuurlijke vernieuwing, uitwerken
ambitienota).
In het ‘kasstroomoverzicht’ op bladzijde 8 wordt de afname van de liquide middelen verklaard.
Op bladzijde 13 staan de geoormerkte gelden van de provinciale commissies en de werkgroep monumentale kunst. Deze
gelden zijn beschikbaar voor de betreffende commissies en kunnen/dienen naar eigen inzicht van deze commissies
aangewend worden voor de (provinciale) doelstelling.
Op bladzijde 20 staan de hogere uitgaven voor het functioneren van het bureau toegelicht. Bij contributies en
lidmaatschappen moet worden opgemerkt dat geen nieuwe lidmaatschappen zijn aangegaan maar dat deze anders dan in
voorgaande jaren correct zijn geboekt; het betreft o.a. bijdragen aan de FIM, Erfgoedstem, Europa Nostra en Kunsten ’92.
Behoudens door de algemeen gestegen portokosten, is ook de verzending van extra (provinciale) nieuwsbrieven een
verklaring voor de verhoogde uitkomst van deze post.
Op de bladzijden 24 tot en met 27 wordt een samenvoeging van de balans en de jaarrekening van de Vereniging Bond
Heemschut en de Stichting Heemschut Hulpfonds gegeven, met een vermelding van de overeenkomstige cijfers van 2016
respectievelijk per 31 december 2016.
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