
  
              
 
 
 
 

FINANCIELE VERSLAG 2020 
 
 

                                                                                                   Noordwijk, maart 2021 
 
Geachte leden, 
 
Hierbij treft u aan de toelichting bij de Exploitatie over 2020 en de Balans per 31 december 2020 
van de vereniging. De nummering correspondeert met de nummers weergegeven in de 
cijfermatige presentatie van de exploitatie en de balans.  
 
Het jaar 2020 was in alle opzichten een bizar jaar. Geen van de culturele evenementen, met 
uitzondering van een klein aantal Toren beklimmingen en een klein aantal Historische 
rondwandelingen, heeft plaatsgevonden. Corona heeft een negatieve invloed op de exploitatie. 
Een groot deel van de inkomsten is weggevallen terwijl de onvermijdelijke kosten wel zijn 
betaald.  
 
Exploitatie 
 
1) Contributie 

In 2020 is het aantal leden licht gegroeid. Het aantal is aan het eind van het jaar 435. De 
stijging van de contributie inkomsten wordt enerzijds verklaard door de stijging van het 
aantal leden en anderzijds doordat de extra donaties van leden hoger zijn dan vorig jaar 
(21% vs 19%). 
 

2) Overige inkomsten 
Onder de overige inkomsten wordt de gemeentelijke subsidie voor wijkverenigingen 
verantwoord. Deze post bevat ook een gemeentelijke subsidie van € 5.000 uit het 2020 
Corona Noodfonds. 
 

3) Kernpunten en Kerndotter 
De kosten van ons magazine Kernpunten, dat 2x per jaar verschijnt, zijn gestegen door 
een hogere bezorgkosten (PostNL) en door kosten voor schrijvers. De vereniging heeft, in 
samenwerking met het GON, in het kader van ’75 jaar Vrijheid’ het blad ‘Kerndotter’ 
uitgebracht. Het project is nagenoeg volledig gesubsidieerd door de Gemeente. Door de 
boekverkoop bij vd Meer is het project afgesloten met een kleine plus van € 628. 
 

4) Overige algemene kosten 
De overige algemene kosten van de vereniging zijn in vergelijking met vorig jaar gestegen 
voornamelijk door kosten voor publicaties in Leef, hogere afschrijvingskosten (tentdoek 
voor muziektent Lindenplein) en hogere kosten voor drukwerk (flyer).  
 

5) Markt onder de Linden 
De jaarlijkse Markt onder de Linden is een belangrijke financiële ruggengraat van de 
vereniging, waarmee wij verschillende zaken kunnen financieren ter realisering van onze 
doelstellingen op het gebied van Cultuur, Erfgoed en Leefbaarheid. Als gevolg van Corona 
heeft dit evenement niet plaatsgevonden. Wel waren er onvermijdelijke kosten, met name 
opslagkosten en A0 posters (driehoeksborden).  
 

6) Historische rondwandelingen 
Er zijn toch nog een klein aantal Historische rondwandelingen geweest hetgeen heeft 
geresulteerd in een klein batig saldo van € 94. 



  
 
 
 
 
7) Lezingen 

Het bestuur was voornemens in 2020 2 lezingen te organiseren. Een in mei in het kader 
van ’75 jaar Vrijheid’  en een lezing in november. Beide lezingen hebben niet 
plaatsgevonden. Wel zijn er in de aanloop van de lezing van begin mei onvermijdelijke 
kosten gemaakt voor met name drukwerk (flyers en posters).  

8) Torenklim 
Het beperkte aantal Toren beklimmingen kon in 2020 helaas de onvermijdelijke kosten 
voor drukwerk en verzekeringspremie niet compenseren.  

9) Muzikale kerstwandeling 
De kosten van de Muzikale Kerstwandeling (MKW) hebben betrekking op kosten gemaakt 
die verband hielden met het afscheid, begin 2020, van de voltallige organisatie commissie.   

10) Kinderkerstwandeling 
De Kinderkerstwandeling (KKW) heeft niet plaatsgevonden.  

Deze verslagperiode is afgesloten met een positief resultaat van € 3.934.  

 
Balans 
 
11) Vaste activa 

Na de aanschaf van een laptop in 2018 is eind 2019 een zeildoek aangeschaft voor de 
muziektent op het Lindenplein. Dit zeildoek kan bij evenementen worden gebruikt om een 
aantal zijkanten van de muziektent dicht te maken. De daling van de waarde van deze 
activa wordt veroorzaakt door afschrijvingen. De activa wordt over een periode van 3 jaar 
afgeschreven. 

12) Debiteuren 
De debiteuren hebben vooral betrekking op vordering op sponsoren van Kernpunten. 
Inmiddels zijn alle openstaande vordering geïncasseerd. 

13) Te vorderen BTW 
De btw vordering is lager in vergelijk met vorig jaar. Dit heeft alles te maken met het 
afgelasten van de MKW en de KKW in december 2020. 

14) Overige vorderingen 
De overige vorderingen hebben te maken met vooruitbetalingen van m.n. 
verzekeringspremie. Tevens bevat deze post een subsidie vordering van € 5.000 van het 
gemeentelijke Corona Noodfonds. 

15) Liquide middelen RABO 
Onder de liquide middelen staan de tegoeden bij de Rabobank, onze huisbankier. De daling 
is vooral veroorzaakt door het niet doorgaan van de Markt onder de Linden.  

16) Nog te betalen 
Eind 2019 bestond de post nog te betalen bedragen uit rekeningen voor de MKW en KKW  
die betaald zijn in januari 2020. Door het afgelasten van deze evenementen is deze 
balanspost nu aanzienlijk lager. 

17) Voorzieningen 
De stijging van de Voorzieningen is te danken aan de ontvangen sponsorgelden en donaties 
welke apart worden gehouden en zullen worden gebruikt om toekomstige uitgaven te 
financieren.  



 
 
 
 
 
 
Eind 2018 zijn wij in staat geweest om de sfeerverlichting terug te brengen in de Oude 
Dorpskern, met behulp van bijdragen van de Gemeente, het Ondernemingsfonds, het 
Toeristisch Ontwikkelingsfonds Noordwijk, boom adoptanten (particulieren en bedrijven) 
en met een eigen bijdrage van onze vereniging. Met dit geld en toekomstige sponsoracties 
wordt een voorziening gevormd om de komende jaren deze verlichting te onderhouden en 
om over 8 jaar de verlichting te kunnen vervangen. De stijging van de voorziening in 2020 
is met name dankzij een gulle gift van € 5.000 van het Ondernemersfonds Noordwijk. 

 
Voor het project ‘Wandeling door de Historie’ zullen de komende jaren nog aanvullende 
uitgaven komen in het kader van o.a. promotie en bewegwijzering bij de Historische 
Rondwandelingen. 
 
De voorziening voor de kraamhouders van de Markt onder de Linden welke is gevormd in 
2019 blijft gehandhaafd en zal worden aangewend bij de eerstvolgende tuinenmarkt. 
 

18) Rekening courant schulden 
Voor 3 van de culturele evenementen wordt een aparte rekening courant aangehouden. 
De stijging of daling van deze RC’s wordt veroorzaakt door het saldo van de exploitatie van 
deze evenementen. In 2020 heeft de Torenklim een gemeente subsidie ontvangen van      
€ 2.325 voor het project ‘Tokkelen’. Naar verwachting zal deze activiteit plaatsvinden in 
het najaar van 2021. 

19) Vermogen 
Het saldo van de exploitatie wordt apart getoond in de balans. In een aparte bijlage laten 
wij de mutaties zien in de reserves en een voorstel voor de verdeling van het exploitatie 
saldo. 

Het bestuur stelt voor het nadelig saldo van de exploitatie over 2020, inclusief de nadelige 
exploitatie saldi van de TK en de MKW, in mindering te brengen op de risicoreserve.   
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