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Erfgoedvereniging Heerlijkheid Hooge en Lage Zwaluwe 
 
Financieel Resultaat 2020 
 
Het jaar 2020 was evenals 2019 zowel financieel als promotioneel een goed jaar. 
Het resultaat van € 500 is weliswaar iets lager dan begroot, maar daar staat tegenover 
dat er een niet begrote kostenpost was van ruim € 950 in verband met de verplaatsing 
van het  kanon naar de haven en dat in verband met  de verkoop van niet essentiele 
spullen uit het Zwaluws Erfgoed Depot € 1300 kon worden overgeboekt naar de 
voorziening Thema. 
 
Het jaar 2020 was financieel gezien een jaar met vele plussen. 
 
Aan de opbrengstenkant  hadden we het grote voordeel van twee fraaie donaties. 
De ene is een gift van Concordia Hooge Zwaluwe van bijna € 565 als bijdrage in de 
kosten van Burt 101 “De prijs van de vrijheid – Oorlogsslachtoffers van Hooge en Lage 
Zwaluwe”. 
De ander is een gift van de Stichting Heldens De Laat van €  1000  voor Burt 103             
“ Winkeltjes en Cafè’s in Hooge en Lage Zwaluwe”. 
Bijdragen waar we niet alleen zeer erkentelijk voor zijn, maar die tevens laten  zien dat  
deze boekjes zeer worden gewaardeerd.  De bleek ook uit het feit dat alle 500 
themaboekjes inmiddels op zijn en in 2020 extra € 830 hebben opgebracht. 
Ook de verkoop van eerdere boekjes en van vlaggetjes leverde met € 860 een hoger 
bedrag op dan begroot. 
 
De opbrengst van de contributies en de advertenties in de Burt zijn per saldo vrijwel 
gelijk aan het begrote bedrag nl. € 6296 ten opzichte van € 6300. Per saldo omdat het 
feitelijk gaat om het totaalbedrag, maar vanwege de toerekening aan de kosten van De 
Burt worden bepaalde bedragen van de contributie toegerekend. Zo worden o.a. € 5 per 
betalend lid en de in rekening gebrachte portokosten aan de post Opbrengst Activiteiten 
De Burt toegerekend. Dit uiteraard ten laste van de Contributies. 
 
Aan de kostenkant  was positief  dat de huisvestingskosten voor het Zwaluws Erfgoed 
Depot naar verwachting zo’n 60% lager zullen uitkomen. Enerzijds omdat we een lagere 
aanslag gemeentelijke belastingen krijgen, anderzijds omdat we een deel van de ruimte 
hebben kunnen verhuren. In 2020 scheelde dat al bijna € 800 en in 2021 verwachten we 
een verdere daling met ruim € 1000. 
 
 Ook corona heeft invloed gehad op de jaarcijfers. Maar hoewel positief voor het 
resultaat negatief voor de vereniging. Zo konden er geen lezingen gehouden worden en 
kon ook de Algemene Ledenvergadering niet doorgaan. Gelukkig werd de 
vrijwilligersavond nog net niet getroffen door coronamaatregelen. Ten opzichte van de 
begroting een € 550 beter resultaat. 
 
Ten laste van het resultaat valt onder Kosten Activiteiten Diversen naast  de reeds 
genoemde kostenpost voor het verplaatsen van het kanon ook een investering van ruim 
€ 550 voor de aanschaf van kleine en grote vlaggen. Deze vinden nog altijd een gretige 
aftrek en de opbrengsten van deze aanschaf zullen een positieve bijdrage leveren aan 
het resultaat voor de komende jaren. 
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Balans per 31-12-2020 
 
De balans weerspiegelt het goede resultaat. 
De liquide middelen, gecorrigeerd voor vorderingen en kortlopende schulden zijn in 
2020 zijn met bijna € 2000 gestegen. Dat het eigen vermogen + de voorzieningen met 
minder zijn gestegen komt omdat de waarde van de bezittingen van de vereniging  die in 
de Inventaris staan,  door  de jaarlijkse afschrijving zijn afgenomen. Daarbij gaat het om 
de restwaarde van de verwarmingselementen die destijds voor het ZED zijn aangeschaft 
enerzijds en van onze computer anderzijds. 
De afschrijving van de verwarmingselementen bedraagt ruim € 340 per jaar en gaat ten 
laste van de Voorziening Inrichting Museum. De afschrijving van de computer bijna          
€ 196 per jaar en komt ten laste van de Algemene Kosten, Kantoor en Computerkosten 
en daarmee van het resultaat. 
 
De vorderingen zijn de teruggaaf van betaalde BTW in het 4de kwartaal, de teruggaaf 
door de gemeente van de betaalde rioolbelasting over 2020, de rente die we nog op onze 
spaarrekening ontvangen (opgenomen als Rabo Rendement) en in 2020 gekochte 
postzegels die in 2021 gebruikt gaan worden. 
 
De voorzieningen van de vereniging zijn feitelijk Kapitaal met een bestemming. 
De voorziening Inrichting Museum wordt nu alleen gebruikt voor de afschrijving van de 
verwarmingselementen in het ZED. Het bestuur beraadt zich nog over de handhaving 
van deze voorziening omdat er momenteel geen uitzicht is op een museale functie. 
De voorziening Jaarthema heeft als doel om tekorten bij de uitwerking van het 
Jaarthema op te vangen. 
De voorziening Kiosk bevat de inkomsten en uitgaven van de Kiosk. Omdat deze niet 
langer gebruikt wordt geldt ook daar de vraag wat te doen met deze voorziening. 
 
De Kortlopende Schulden zijn bedragen die of nog betrekking hebben op 2020, maar pas 
in 2021 worden betaald zoals onder Crediteuren de eindafrekening van de 
energiekosten van het ZED. 
Of het gaat om bedragen die we in 2020 hebben ontvangen maar betrekking hebben op 
2021 zoals onder Vooruitontvangen en te Betalen de reeds in2020 ontvangen 
contributie. 
 
Begroting 2021 
 
In de begroting voor 2021 is geen rekening gehouden met de effecten van corona. 
De begroting 2021 is daarom in grote lijnen gelijk aan die voor 2020. 
Wel is rekening gehouden met  
a) de verlaging van de Huisvestingskosten van bijna € 5000 naar iets meer dan  € 3000 ; 
b) enkele kleine verschuivingen in de Algemene Kosten door aanpassing aan de 
gestegen kosten en het afsluiten van een nieuw abonnement om aanwezige en nieuwe 
informatie van de vereniging (bijv. de foto’s en de ledenadministratie) beter beschikbaar 
te maken voor bestuur en redactiecommissie; 
c) de recente toename van het aantal leden tot uitdrukking komend in hogere bedragen 
voor  contributies en De Burt. Gezamenlijk vormen deze beide bedragen de 
totaalinkomsten van contributies en advertentie inkomsten; 
d) Bij de donaties een reeds van een lid ontvangen gift van € 150. 
Dit alles leidt tot een verwacht positief resultaat van € 1030 voor 2021. 
 
A.W. Slootweg, penningmeester 
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