
  
              
 
 
 
 

FINANCIELE VERSLAG 2021 
 
 

                                                                                                  Noordwijk, 28 maart 2022. 
 
Geachte leden, 
 
Hierbij treft u aan de toelichting bij de Exploitatie van 2021 en de Balans per 31 december 2021 
van de vereniging. De nummering correspondeert met de nummering weergegeven in de 
cijfermatige presentatie van de exploitatie en de balans.  
 
Het jaar 2021 werd evenals vorig jaar sterk beïnvloed door Corona. Geen van de culturele 
evenementen, met uitzondering van een aantal Historische rondwandelingen en de 
najaarslezing, heeft plaatsgevonden. Corona heeft een grote negatieve invloed op de exploitatie. 
Naast de jaarlijks terugkerende kosten waren er in 2021 ook een aantal grote incidentele 
uitgaven. 
 
Exploitatie 
 
1) Contributie 

In 2021 is het aantal leden licht gegroeid. Het aantal is aan het eind van het jaar 457. 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 
(25% vs 21%). 
 

2) Overige inkomsten 
Onder de overige inkomsten wordt de gemeentelijke subsidie voor wijkverenigingen 
verantwoord. 
In 2021 heeft de vereniging geen Corona subsidie ontvangen (2020: € 5.000). 
 

3) Kernpunten 
De kosten van ons magazine Kernpunten, dat 2x per jaar verschijnt, zijn gestegen door 
hogere kosten voor de 100ste jubileum uitgave en hogere ontwerp- en bezorgkosten 
(PostNL). De voorjaars editie van Kernpunten was een heel feestelijk en dubbeldik 
nummer. 
 

4) Algemene kosten 
De overige algemene kosten van de vereniging zijn in vergelijking met vorig jaar gestegen 
voornamelijk door de voorstelling KIND in juni, de fotowedstrijd in het najaar en het 
afscheid van 2 bestuursleden.  
 

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 zijn er kosten gemaakt voor de opslag van 
materiaal en voor representatie.  
 

6) Historische rondwandelingen 
Er zijn een aantal Historische rondwandelingen in de oude dorpskern en op Calorama 
geweest hetgeen heeft geresulteerd in een batig saldo van € 468. 



  
 
 
 
 
7) Lezingen 

In het najaar van 2021 heeft Jeroen Salman een lezing gegeven over ‘Skinner in 
Noordwijk’. In 2020 zijn er geen lezingen gegeven. De kosten voor de lezing in 2021 zijn 
hoger door hogere kosten voor de huur van A0 borden. 

8) Torenklim 
In 2021 is de toren dicht gebleven. De inkomsten hebben te maken met de Tank en Schenk 
actie van Peut Abswoude.  

9) Muzikale kerstwandeling 
Er was in 2021 geen muzikale kerstwandeling. De baten van 2021 is een correctie op de 
kosten van 2020.   

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

Deze verslagperiode is afgesloten met een negatief resultaat van € 5.423.  

 
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.  

13) Te vorderen BTW 
De btw vordering heeft betrekking op het 4e kwartaal van 2021 en ligt in lijn met die van 
eind 2020. Dit bedrag is inmiddels ontvangen. 

14) Overige vorderingen 
De overige vorderingen hebben m.n. te maken met vooruitbetalingen van kosten gemaakt 
in 2021 voor de Kinderkerst wandeling van 2022 (lampionnen en ontwerp van poster). De 
post eind 2020 bevat 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. De daling is vooral 
veroorzaakt door de negatieve exploitatie.   

16) Nog te betalen 
Eind 2020 bestond de post nog te betalen bedragen uit een rekening voor drukwerk van 
Kernpunten nr 99. Eind 2021 moesten nog een aantal kleine onkosten declaraties van de 
MODL worden betaald. 
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17) Voorzieningen 
De voorzieningen zijn nagenoeg gelijk gebleven 
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 7 jaar de verlichting te kunnen vervangen. De vereniging doteert jaarlijks € 1.500 
aan de voorziening. 

 
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. Vanwege Corona is er in 2021 nog geen actie ondernomen. 
 
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. Door 
het niet doorgaan van de markt in 2021 blijft de voorziening gehandhaafd. 
 

18) Rekening courant schulden 
Met de verschillende commissies is afgesproken dat het geld op de rekening courant de 
komende 2 jaar zal worden aangewend voor diverse activiteiten. Na aanwending zullen de 
rekening couranten worden gesloten. De rekening courant van de Kinderkerst wandeling 
is inmiddels gesloten. 

19) Vermogen 
In een aparte bijlage wordt de opbouw en het verloop van het totale vermogen getoond. 
Het vermogen is gedaald door het negatieve exploitatie saldo en de dotatie aan de 
voorziening voor de sfeerverlichting in de Voorstraat. 

Het bestuur stelt voor het negatieve saldo van de exploitatie van 2021 in mindering te 
brengen op de risicoreserve.   
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