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Balons per 37 december 2020

Vlottende activa

Dive6en te vorderen

Advertenties
Boeken en losse verkoop
Omzetbelasting

Abonnementsgelden

Liquide middelen

ING lopende rekening

ING spaarrekening

Eigen vermogen
Per balansdatum

0
2337

599

0 Kortlopendè schulden

Overlopende passiva

Verspreiding tijdschrift
Reclamekosten

Drukkosten tijdschrift
Kosten website
Verzendkosten tijdschrift
Bankkosten

22L
148

1042
7L5
302

14

36310 36310



Stichting Histotische Kring Het Lond vdn He e, Postbus 7,6400 AA Heerlen

Staat von bdten en losten over:

lnkomsten
Abonnementsgelden

Sponsering eir giften

Boekenreeks Heerlense buurten

Historische reeks Parkstad

Overige uitgegeven boeken

Losse verkoop en verkoop boeken

Subsidie gemeenten

Uitadven
Drukkosten tUdschrift MijnStreek
Verzendkosten tijdschrift en boeken

VrUwilligersvergoeding

Kosten vormgeving

Boekenreeks Heerlense buurten
Historische reeks Parktad
Overige uitgegeven boeken

Kosten 75-jariB jubileum

Kosten bankier
Kosten werkgroep
Kosten website
Bestuurskosten

Kantoorbehoeften
Bemiddelingskosten

Representatiekosten

Reis- en verbliifkosten
Notariskosten
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voordelig resultoat, toegevoegd aan het vermogen
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Toelichtina op de iaarrekeninq

,/oemeen
De resultaten worden volgens goed koopmansgebruik bepaald op basis van het factuurstelsel.
Bij deze methode worden de ontvangen facturen verantwoord, zodat een juister beeld ontstaat van de
de resultaten en daardoor beter vergelijkbaar zijn met de begrotingen.
ln dit boekjaar is de voorraad per 31 december op de balans opgenomen voor een bedrag van € 17.102 en

is in de resultatenrekening verwerkt onder het hoofd "Diverse baten".
De voorraad bevindt zich in het Thermenmuseum, bij de verspreiders en in consignatie.

Toelichtinq op de balans oer 31 december 2020

Gezien het vorenstaande laat de balans een aantal zogenaamde "overlopende posten" zien.
Deze hebben enerzijds betrekking op facturen die ontvangen zi.jn nadat het boekjaar reeds afgesloten
is, anderzijds op bedragen die in het lopende boekjaar nog te ontvangen zijn.

Eigen veímogen

Per l januari 2020
Voordelig resultaat 2020
Per 31 december 2020

€
25773
8095

Toelichtino op enkele posten van de staat van baten en lasten over 2020

Abonnementsgelden

Op 31 december waren er 343 abonnees, waarvan 3 ruilabonnementen. Gedurende het jaar hebben

5 abonnees hun abonnement opgezegd en zijn er 18 abonnees toegetreden.
De prijs voor een abonnement werd gehandhaafd op € 18,90 bij automatische incasso en

€ 19,90 bii op rekening of per acceptgiro.

Een toelichting op de kostprijs van een iaarabonnement is opgenomen onder "druk- en verzendkosten".

Uitgegeven boeken
ln 2020 lieten we naast de vier nummers van ons tijdschrift de navolgende boeken (her)drukken:

- Palemig vroeger - De geschiedenis von de Heerlense buurten 2 (herdrukl
- Maria Gewanden-Terschuren vroeger - De geschíedenis vdn de Heerlense buurter 4 (herdruk)

- Heerlerheide vroeger - De geschiedenis von de Heerlense buurten 5 lherdrukl
- Molenberg vroeget - De geschiedenis von de Heerlense buurten 7 (herdruk)

- De Goede HeÍder - Historische Reeks Pdrkstod Limburg í (herdruk)vroeger

- Bevriiding Oosteli.ike Mijnstreek - H,storische Ree/|§ Porkstod Limburg 3 (herdrukl
- Dammerscheid - Historische Reek Potkstad Limburg 10 (herdrukl
- Max graaf de Ma rchant et d'Ansembourg - HistoflScr? e Reeks Porkstad Limburg 12 (herdrukl
- Spionage in Heerlen tijdens het interbellum - Hrsforísch cdhier Parkstod Limburg I (nieuwe uitgave)

- De Lotgevallen van Josephine van Beryhe - Historísch cohiet Pdrkstdd Limburg 2 (nieuwe uitgave)
- Bokkenrijders in zuid-Limburg en omstreken, deel I (herdruk)

- Bokkenrijders in zuid-Limburg en omstreken, deel ll (herdruk)

- Bokkenrijders in Zuid-Limburg en omstreken, deel lll (nieuwe uitgave)

Subsidiea g6meenten

Van een tweetal ParkstadSemeenten onwingen wij weer een tegemoetkoming in onze kosten, te weten:
Gemeente Heerlen € 554 (2019 = € 554) en Gemeente Brunssum € 70 (2019 = € 77)-



Druk- en verzendkostel
Met ingang van 2016 kreeg ons tijdschrift de naam Mijnstreelí waarvan de eerste twee edities
gecombineerd uitkwamen.
De drukkosten voor de nummers 2020 l, ll, lll en lV bedroegen resp. € 1.169, € 982, € 1.183 en € 1.042.
De kosten voor de verzending van het tiidschrift bedroegen in totaal € L.244.

Zoals reeds eerder vermeld was het aantal abonnees ultimo 2020 343.
Op dat moment was bekend dat voor hetjaar 2021 5 abonnees hadden opgezegd. Voor de kostprijs-
berekening is dus uitgegaan van 338 abonnees en van de werkelijke opbrengsten en kosten van 2020.
Per abonneme,nt bedraagt de kostpriis nu € 19,29, hetgeen betekent dat de abonnementspri.izen de
kosten niet gedekt hebben. Het is echter een bewuste keuze van het bestuur geweest om de prijzen voor
het jubileumjaar niet te verhogen.

Kosten 75-iarig iubileum
ln 2020 was het 75-jarig jubileum van Het Land van Herle. ln verband met ditjubileum dat fysiek niet kon

doorgaan vanwege de corona-pandemie, hebben we de abonnees zowel bij nummer 2 en nummer 3

van Mijnstreek een Historisch Cahièr cadeau gedaan. ln het kader van het jubileum en tevens als slot van

de maand van de geschiedenis hebben we in plaats van ons geplande symposium op 31 oktober een

webinar met twee voordrachten via youtube opgenomen en uitgezonden,

De totale kosten van het jubileum bedroegen € 2425.

Vastgesield op l februari 2021

voorzitter secretaris penningmeester

J.H. Otten
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