
Voorlopige jaarcijfers 2020. 
Leden:  
In het boekjaar 2020 zijn er helaas twee leden overleden; per saldo sprake van een 
lichte toename van het aantal leden tot 119 op 1/1/2021. U zie ook de met euro 200,-
- tot euro 5.675,--gestegen contributie-ontvangsten.  
 
Corona.  
De in dit jaar heersende corona heeft de jaarcijfers van onze vereniging sterk 
beïnvloed doordat het niet mogelijk was gezamenlijke activiteiten te organiseren 
behoudens ons bezoek aan de in begin 2020 gehouden BRAFA  in Brussel. Ook 
onze ledenvergadering kon niet op de gebruikelijke wijze worden georganiseerd en 
onze bestuursvergaderingen moesten per skype of zoom plaats vinden. 
Gevolg was dat we dit boekjaar geen kosten algemene ledenvergadering hebben 
gehad (in 2019 nog euro 368,--), we geen kosten ledenactiviteiten hadden (in 2019 
nog 346,--), er geen TAF plaats vond ( zodat wij ons de kosten van de advertentie ad 
211,75 in 2019 bespaarden), en onze bestuurskosten (incl. kosten voorbereiden 
ledenbijeenkomsten) ten opzichte van 2019 met zo’n euro 1.000,00 zijn gedaald. 
Totaal hier bespaard dus zo’n euro 1.900,--. 
Overigens was er ook sprake van een negatief corona-effect op de kosten van het 
uitgeven van ons jaarboek, omdat wij aan onze adverteerders dit boekjaar een 
korting van in totaal euro 625,00 moesten toestaan. 
 
Jaarboek.  
Doordat in het boekjaar het aantal pagina’s van het jaarboek op 99 lag (in plaats van 
slechts 81 in 2019) zijn met name de drukkosten, zoals verwacht mocht worden, naar 
rato gestegen. 
Zoals bekend hebben wij dit boekjaar ook voor het eerst met onze nieuwe vormgever 
gewerkt; deze werkt, anders dan onze eerdere vormgever voor commerciële 
tarieven, waardoor de kosten vormgever in het boekjaar zijn gestegen van euro 250,-
- naar ca. euro 1550,00. 
Per saldo ziet u dan ook dat de kosten van ons jaarboek in 2020 (mede door de 
lagere advertentieopbrengsten), met bijna euro 2.100,-- zijn toegenomen ten 
opzichte van het boekjaar 2019 tot euro 3.912,55. 
 
Totaalcijfers. Zoals wij in ons aanvullend verslag d.d. 12/10/2020 reeds aangaven 
mocht toen op basis van de beschikbare gegevens worden verwacht dat er voor het 
boekjaar 2020 een negatief exploitatiesaldo zou mogen worden verwacht in de orde 
van ca 100.--. Een heel verschil met onze oorspronkelijke prognose voor 2020, 
waarin werd uitgegaan van een verwacht exploitatietekort van euro 1.440,00, te 
dekken uit onze vrij ruime reserves. 
Deze grote meevaller is deels gebruikt voor het laten drukken van nieuwe folders. 
Verder heeft het bestuur besloten een extra uitgave te doen om de leden voor de 
maand december 2020 en het boekjaar 2021 gratis toegang te kunnen geven tot het 
archief van AHDRC te Brussel (zie onze Nieuwsbrief van november 2020).  
Door deze extra uitgaven, die wij in dit geval dus ten laste van het boekjaar 2020 
hebben gebracht, komen wij nu per saldo op een exploitatietekort van euro 828,35. 
Waarvan het de bedoeling is dat te dekken uit de reserves (waarvan de vrije reserve 
31/12/2020 euro 13.835,49 beloopt en de voorziening publicatiefonds euro 2.000,--). 
 
Prognose 2021. 
 Voor het boekjaar 2021 hebben wij een prognose opgesteld, ervan uitgaand dat er 
dan wel een weer een Algemene Leden Vergadering kan worden gehouden en er 
ook weer enige ledenactiviteiten zullen kunnen plaats vinden. Dit leidt dan tot een 



prognose, sluitend met een tekort van 1.150,-- op te vangen uit de reserves. Gezien 
de onzekerheden omtrent het verloop van de corona, is deze prognose dus ook met 
vrij grote mate van onzekerheid omgeven. 
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