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Algemeen
De Historische Vereniging Alkmaar (hierna te noemen “HVA”) heeft een bewogen en intensief jaar
achter de rug. Naast de gebruikelijke activiteiten van de vereniging, zoals onder meer lezingen,
wandelingen, open huis, welstandsadviezen, columns en het tijdschrift Oud Alkmaar, vergden een
aantal onderwerpen in het afgelopen jaar bijzondere aandacht.
In de eerste plaats heeft de HVA voor het eerst in haar bestaan de ledenadministratie uit handen
gegeven aan een externe professionele partij, te weten Stichting MEO, gevestigd in Haarlem en
Alkmaar. De overdracht van de ledenadministratie is soepel verlopen en de ervaringen zijn tot op heden
positief te noemen. Stichting MEO verzorgt in voorkomende gevallen ook het drukwerk en de verzending
van brieven, het tijdschrift en postpakketten. Voor de dienstverlening van Stichting MEO zijn over 2018
kosten gemaakt tot een bedrag van € 5.805,--.
In de tweede plaats heeft de HVA afspraken gemaakt met de gemeente Alkmaar, op grond
waarvan de HVA vanaf september 2018 het beheer voert over de “Monumentenloods Alkmaar”,
gevestigd aan de Torenburg 3 (hierna te noemen “MLA”). De HVA heeft hiertoe de werkgroep
Monumentenloods Alkmaar opgericht, met als voorlopige taak het inventariseren van de aanwezige
goederen. Omdat de huidige monumentenloods aan de Torenburg 3 zal worden verbouwd, zijn de
goederen van de MLA verhuisd naar een ruimte op het industrieterrein in Oudorp. Aan het verhuizen en
de inventarisatie van de MLA zijn (opstart)kosten verbonden, die de HVA op zich neemt.
In de derde plaats heeft de HVA dit jaar geen regulier eindejaarsgeschenk uitgebracht voor de
leden, maar is in samenwerking met de Stichting Alkmaarse Historische Publicaties en de Stichting
Vrienden van de Grote Kerk een jubileumboek tot stand gekomen onder de naam “De Grote Kerk van
Alkmaar, 500 jaar bouwen en behouden”. De HVA heeft zich ingespannen om dit unieke boek om niet
aan haar leden ter beschikking te kunnen stellen. Om dit mede mogelijk te kunnen maken, heeft de HVA
over 2018 een financiële bijdrage van € 9.686,-- geleverd aan het boek. Ter besparing van
verzendkosten heeft de HVA een aantal ophaaldagen georganiseerd, waarop de leden het boek konden
ophalen. Leden die verder weg wonen, zijn in de gelegenheid gesteld om het boek tegen betaling van
de verzendkosten per post te ontvangen. De bijdrage aan het boek is door de HVA gefinancierd met het
financiële resultaat uit 2017 van de inspanningen aan het project “Walk of History”. Dit was een
opbrengst van € 11.823,-- en is terug te vinden in de jaarrekening 2018 bij de baten, kolom 2017, onder
“Donaties, giften e.d.”. Zie ook het verslag van de jaarvergadering van 2018, onder punt 4, voor een
gedetailleerde toelichting van de (voorgenomen) financiering.
Inkomsten
De inkomsten over 2018 lijken op het eerste gezicht veel lager dan over 2017. Het hiervoor genoemde
financiële resultaat van de inspanningen aan het project “Walk of History” van € 11.823,-- zorgde er
voor, dat de inkomsten in 2017 ongebruikelijk hoog waren. Zonder dit resultaat waren de inkomsten
over 2017 € 33.894,--.
Over 2018 zijn de inkomsten € 37.558,--. Dit betekent, ondanks de lager wordende
renteopbrengsten op het spaargeld, een inkomstenstijging. Deze inkomstenstijging is met name
ingegeven door een toename van het aantal leden die contributie betalen. Het ledenbestand is in 2018
met 85 leden gegroeid ten opzichte van 2017. Per 31 december 2018 heeft de HVA 1.467 leden.
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Uitgaven
Ten aanzien van de uitgaven van de HVA over 2018 zijn de volgende bijzonderheden van belang:
1. De huurkosten zijn circa € 1.400,-- gestegen, omdat de HVA vanaf 2018 een grotere
archiefruimte huurt op de zolder van de Oud-Katholieke Kerk. Bovendien betaalt de HVA vanaf
2018 zelf de schoonmaakkosten van het kantoor.
2. De kosten voor lezingen en wandelingen zijn in 2018 hoger, omdat begin 2018 voor € 1.004,-aan openstaande kosten voor 2017 is voldaan.
3. De kosten voor Periodiek Oud Alkmaar zijn circa € 2.300,-- gestegen in 2018, mede doordat de
papierprijs is gestegen en de drukker zijn kostenverhoging heeft doorbelast in de door de HVA
te betalen prijs.
4. In 2018 zijn voor het eerst kosten gemaakt voor het opstarten en uitvoeren van de
ledenadministratie door een externe professionele partij, te weten Stichting MEO. Deze kosten
waren tot een bedrag van € 2.300,-- begroot. Bij het opstellen van de begroting voor 2018 was
het nog moeilijk inschatten hoeveel kosten er in totaal zouden worden gemaakt. De in 2018
gemaakte kosten van € 5.805,-- zien naast de ledenadministratie, ook op het drukwerk en op
de verzending van brieven, het tijdschrift en postpakketten.
5. Er zijn tot een bedrag van € 500,-- kosten gemaakt voor het opstarten van de exploitatie van de
Monumentenloods Alkmaar, de inventarisatie en de verhuizing van de goederen. Hiertoe heeft
de HVA pas halverwege 2018 afspraken gemaakt met de gemeente Alkmaar, zodat deze
kosten nog niet konden worden meegenomen in de begroting van 2018.
6. De HVA heeft een financiële bijdrage van € 9.686,-- geleverd aan de totstandkoming van het
boek “De Grote Kerk van Alkmaar, 500 jaar bouwen en behouden”, waardoor het boek om niet
als eindejaarsgeschenk aan de leden van de HVA ter beschikking kon worden gesteld. Voor dit
unieke project is besloten tot een hogere financiële bijdrage aan het eindejaarsgeschenk dan
te doen gebruikelijk is (€ 3.000,--). Zoals hiervoor onder “Algemeen” is beschreven, is de
financiële bijdrage door de HVA gefinancierd met het financiële resultaat uit 2017 van de
inspanningen aan het project “Walk of History” tot een bedrag van € 11.823,--. Dit resultaat is
terug te vinden in de jaarrekening 2018 bij de baten, kolom 2017, onder “Donaties, giften e.d.”.
Zie ook het verslag van de jaarvergadering van 2018, onder punt 4, voor een gedetailleerde
toelichting van de (voorgenomen) financiering.
Mede als gevolg van deze bijzondere uitgaven, komen de totale uitgaven van de HVA over 2018 hoger
dan gebruikelijk uit op een bedrag van € 51.688,--.
Resultaat
In aanmerking nemende de inkomsten van € 37.558,-- en de uitgaven van € 51.688,--, wordt het
boekjaar 2018 afgesloten met een negatief resultaat van - € 14.130,--. Dit resultaat is ten laste gebracht
van het vrij te besteden eigen vermogen van de HVA, zoals in de jaarrekening 2018 nader is
gespecificeerd onder punt 2 en 3 en in de Toelichting bij de jaarrekening 2018, onder punt 1 “toelichting
balans”.

2

Vermogen
Het vermogen van de HVA beloopt per 31 december 2018 een bedrag van € 210.257,--. Hoewel het
vermogen, als gevolg van de hiervoor genoemde bijzondere uitgaven en het negatieve resultaat, met
circa € 19.000,-- is verminderd, blijft er nog steeds een solide vermogen over waarmee de HVA in de
toekomst vooruit kan.
Bovendien was het jaar 2018 geen gebruikelijk boekjaar, omdat diverse bijzondere (eenmalige)
uitgaven zijn gedaan ter zake van de totstandkoming van het jubileumboek over de Grote Kerk, de start
van de exploitatie van de Monumentenloods en de overdracht van de ledenadministratie aan Stichting
MEO, welke uitgaven in het jaar 2019 niet in deze mate zijn te verwachten.
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