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Bolans per 37 december 2021

Vlottende activa

Eigen vermogen
Per balansdatum

Divesen te vorderen
Advertenties
Boeken en losse verkoop
Omzetbelasting
Abonnementsgelden

0
1.423
514

Kortlopende schulden

0

Overlopende oassiva
Verspreiding tijdschrift
Reclamekosten

Abonnementen
Kosten website
Verzendkosten tijdschrift
Liquide middelen

Bankkosten

ING lopende rekening

L,4LA

ING spaarrekening

7.500

31.045

59

0
60
0
932
19
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Stoat von baten en lasten over:
2020

2021

€

€

Abonnementsgelden
Sponsering en giften

6.438

5.863

606

200

Boekenreeks Heerlense buurten
Historische reeks Parkstad

1.453

2.O24

13.8s2

2.437

3.448

4.049

1.549

1.468

630

623

lnkoÍ,í/sff,rn

Overige uitgegeven boeken
Losse

verkoop en verkoop boeken

Subsidie gemeenten

27 .97

16.664

6

Uitdoven
Drukkosten tUdschrift MijnStreek

4.135

Verzendkosten tiidschrift en boeken

2.677

Vrijwilligersvergoeding
Kosten vormgeving

3.600

4.376
2.07L
4.558

1.800

1.485

t94

1,.251

13.543

3.448

Overige uitgegeven boeken

1.549

3.477

Kosten 75-iarig jubileum

4.225
377

2.425
244

Reclamekosten

177

102

Kosten website

170
0

367

Kantoorbehoeften

597

303

Bemiddelingskosten

759

3L6

Representatiekosten

t45

Reis- en verblijfkostèn

909

L73
380
498

Boekenreeks Heerlense buurten
Historische reeks Parkstad

Kosten bankier/MollieAumup

Bestuurskosten

Notariskosten

Diverse bdten
Voorraadwaardering

Nadelig resultoot, toegevoegd aan het vermogen

L97

0
34.957

25.67L

-6.981

-9.007

3.088

77.!O2

-3.893

8.095
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Toelichtinq op de iaarrekeninq
Atqemeen
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 € 2O.L9O en
de mutatie t.o.v. het vorig jaar is in de" resultatenrekening verwerkt onder het hoofd "Diverse baten".
De voorraad bevindt zich in het Thermenmuseum, bij de verspreiders en in consignatie.

Toelichtinq oo de balans per 31 december 2021
Gezien het vorenstaande laat de balans een aantal zogenaamde "overlopende postenl' zien,
Deze hebben enerzijds betrekking op facturen die ontvangen zijn nadat het boekjaar reeds afgesloten
is, anderzijds op bedragen die in het lopende boekjaar nog te ofitvangen zUn.
Elgen vernogèn
Per L januari 2021

Nadelig resultaat 2021
Per 31 december 2021

€
33.868
-3.893
29.975

Toelichtino op enkele posten van de staat van baten en lasten over 2021
Abonnementsgelden
Op 31 december waren er 352 abonnees. Gedurende hetjaar hebben 10 abonnees hun abonnement

opgezegd en zijn er 24 abonnees toegetreden.
De prijs voor een abonnemerrt is vastgesteld op € 20,00 bU automatische incasso en € 2L,00 bij op rekening
of bij overboeking. Genoemde pruzen zijn inclusief BTW.
Een

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

Uitgègeven boeken
ln 2021 lieten we naast de vier nummers van ons tijdschrift de navolgende boeken (her)drukken:
* Land van Rode deel I - Historische Reeks Pdtktdd Limburg L1 (herdruk)

* Land van Rode deel ll - Historische Reeks Porkstqd Limburg 77
{nieuwe uitgave)
* Het wel en wee van L &V - Historische Reeks Porkstod Limburg 15 (nieuwe uitgave)

*

Poolse wortels in Limburgse grond - Hr'storisch Reeks Pd*stad Limburg 18 (nieuwe uitgove)
* Settela en Willy en Het geheim van de Heksenberg (herdruk)

* Bokkenrijders in Zuid-Limburg en omstreken 1730-1748, deel

ll (herduk)

Subsidies gemeenten
Van een tweetal Parkstadgemeenten ontvingen wij weer een tegemoetkoming in onze kosten, te weten:
Gemeente Heerlen € 554 (2020 = € 554) en Gemeente Brunssum € 77 (2020 = € 70).

Druk- en verzendkostën

Met ingang van 2016 kreeg ons tijdschrift de naam Mi.instreek, waarvan de eerste twee edities
gecombineerd uitkwamen.
De drukkosten vooÍ de nummers 2021 l, ll, lll en lV bedroegen resp- € 1.042, € 1.138, € 1.042 en € 913.
De kosten voor de verzending van het tijdschrift bedroegen in totaal € 1.278.
Zoals reeds eerder vermeld was het aantal abonnees ultimo 2021,352.
h et jàar 2022 L0 abonnees hadden opgezegd. Voor de kostprijsberekening is dus uitgegaan van 342 abonnees en van de werkelijke opbrengsten en kosten van 2021.
Per abonnement bedraagt de kostprUs nu € 15,50, reden waarom de huidige prijzen per abonnement
gehandhaafd kunnen blijven.

Op dat moment was bekend dat voor

75-JaÍit jubileum
ln 2020 was het ons niet gegund de voor ons belangriike .iubileumviering rond het 7s-iarig bestaan van de
Historische Kring het Land van Herle met een symposium te Iaten doorgaan.
Vanwege de COVID-maatregelen was het in 2021 wel toegestaan om deze viering plaats te laten vinden
en wel op zaterdag 25 september in Auberge De Rousch te Heerlen.
Voor deze feestelÍke bueenkomst werden vier sprekers uitgenodigd, ieder met een boeiende lezing.
Gepaste muziek en zang werd uitgevoerd door lvo Rosbeek.
Tevens werd de nieuwe uitgave "Poolse wortels in Limburgse grond" in de Historische Reeks parkstad
Limburg gepresenteerd.
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