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Vereniging Stad en Lande van Schouwen-Duiveland te Zierikzee

1.1  Bestuursverslag

Algemeen

Bestuur

In het boekjaar 2019 was het bestuur als volgt samengesteld:

- Anita de Munnik (vanaf 29 november 2019), voorzitter

- Edzard Gelderman (tot 29 november 2019), voorzitter

- Joyce van Dijke-Vermeulen, secretaris

- Christan Zantboer, penningmeester

- Gé Berghout

- Piet van Beveren

- Ria Geluk

- Aize Meintema (tot 29 november 2019)

- Lydia Mol-Sipman

- Kees Struijk

Blijkens de akte d.d. 25-01-1939 werd de Vereniging Stad en Lande van Schouwen-Duiveland per genoemde

datum opgericht. De vereniging is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer

40309584.

Oprichting

Algemeen

De vereniging draagt de naam Vereniging Stad en Lande van Schouwen-Duiveland en is gevestigd te Zierikzee

(gemeente Schouwen-Duiveland).

Het doel van de vereniging is in de meest uitgebreide zin:

~bevorderen en behoud van de stedelijke en landelijke schoonheid in het werkgebied;

~bevorderen van de kennis van dit gebied;

~bestuderen van de levensomstandigheden, gewoonten en gebruiken van de mensen die dit gebied

bewonen of bewoond hebben.

Het beleid is er op gericht om de doelen van de vereniging te realiseren door verbinding te zoeken met de

leden en de inwoners en organisaties op het eiland. Dankzij de betrokkenheid en participatie van de leden

kunnen vele activiteiten worden ontplooid zoals lezingen, cursussen en excursies. De kennis over ons erfgoed

wordt bovendien verspreid door middel van het door de Vereniging uitgegeven Tijdschrift en Jaarboek

(Kroniek), de nieuwsbrieven en websites.

De vereniging heeft een bestuur en 7 commissies. Er zijn geen personeelsleden.
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Vereniging Stad en Lande van Schouwen-Duiveland te Zierikzee

1.1  Bestuursverslag

Zierikzee, 25 maart 2020

Namens het bestuur:

C.J.M. Zantboer

Penningmeester

Verslag activiteiten 2019

Het jubileumjaar 2019 was in alle opzichten bijzonder. Niet eerder organiseerde de vereniging zoveel

activiteiten van uiteenlopende aard in één kalenderjaar. Het bestuur heeft een beleidsplan voor de jaren

2019-2024 gemaakt dat in de voorjaarsvergadering door de leden is goedgekeurd.

Ook werden de ledenadministratie en de financiële administratie vernieuwd en is hard gewerkt aan de

nieuwe huisstijl en website die in april 2020 zal worden ingevoerd.

Dit alles heeft een enorme druk gelegd op het bestuur, de commissies (waaronder de jubileumcommissie en

jubileumwerkgroepen) en vele leden en vrijwilligers.

Vanzelfsprekend waren de uitgaven van de vereniging in 2019 hierdoor ook hoger dan normaal. Gelukkig

heeft de vereniging een substantiële financiële ondersteuning ontvangen van de Stichting Steunfonds Stad en

Lande. Voor de jubileumactiviteiten zijn genereuze bijdragen ontvangen van sponsoren.

Stad en Lande werd 80 jaar en is nog onverminderd relevant. Dat wordt onderstreept door de aanmelding

van maar liefst 100 nieuwe leden sinds de start van de jubileumactiviteiten.

Zoals voorzien is het boekjaar 2019 afgesloten met een negatief saldo van baten en lasten (€ 9.293

negatief;begroot € 7.000 negatief). Het verenigingskapitaal is hierdoor met € 9.293 gedaald tot € 35.535 per

31 december 2019. De overschrijding van de begroting is met name het gevolg van gestegen portikosten

alsmede de extra kosten voor de ledenvergadering in november door de bijzonder hoge ledenopkomst.

Daartegenover staat een hogere opbrengst uit contributies vanwege het gestegen ledenaantal.

Voor 2020 verwacht het bestuur minder bijzonderheden. Er worden wel veel activiteiten gepland rondom het 

thema Schouwen-Duiveland Bevrijd! 75 jaar. Door de coronamaatregelen is echter thans onzeker in hoeverre

deze kunnen doorgaan.

Tot slot wil het bestuur iedereen die heeft bijgedragen aan het succesvolle jubileumjaar van harte bedanken.
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2.  JAARREKENING
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Vereniging Stad en Lande van Schouwen-Duiveland te Zierikzee

2.1  Balans per 31 december 2019
(Na resultaatbestemming)

ACTIVA € € € €

Vlottende activa

Vorderingen [1]

Debiteuren 5.940 620

Overige vorderingen 3.443 2.269

Overlopende activa 2.933 776

12.316 3.665

Liquide middelen [2] 28.302 44.023

Totaal activazijde 40.618 47.688

31 december 2019 31 december 2018
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Vereniging Stad en Lande van Schouwen-Duiveland te Zierikzee

2.1  Balans per 31 december 2019
(Na resultaatbestemming)

PASSIVA € € € €

Eigen Vermogen

Verenigingskapitaal 35.535 44.827

Bestemmingsreserves 2.269 2.486

37.804          47.313          

Kortlopende schulden [3]

Overlopende passiva 2.814 375

2.814 375

Totaal passivazijde 40.618 47.688

31 december 2019 31 december 2018
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Vereniging Stad en Lande van Schouwen-Duiveland te Zierikzee

2.2  Staat van baten en lasten over 2019

2019 Begroting

 2019

2018

€ € €

Contributies en donaties [4] 14.887 13.500 13.580

Sponsorbijdragen 3.600 2.500 3.067

Baten als tegenprestatie voor leveringen 

en diensten - - 2.050

Baten met bijzondere bestemming 19.449 14.500 -

Overige baten 258 300 870

Baten 38.194 30.800 19.567

Kosten Tijdschrift en Kroniek [5] 13.638 12.000 11.295

Kosten 80 jarig jubileum 20.479 12.000 -

Overige lasten 217 - 3.316

Activiteitenlasten 34.334 24.000 14.611

Bruto exploitatieresultaat 3.860 6.800 4.956

Marketing (PR) en representatie [6] 1.029 2.000 538

Kantoorkosten [7] 9.431 8.600 1.581

Algemene kosten [8] 2.685 3.200 3.191

Beheerslasten 13.145 13.800 5.310

Exploitatieresultaat -9.285 -7.000 -354

Rentelasten en soortgelijke kosten [9] -225 - -357

Som der financiële baten en lasten -225 - -357

Resultaat -9.510 -7.000 -711

Resultaat -9.510 -7.000 -711

Buitengewone baten [10] 217 - 1.038

Buitengewoon resultaat 217 - 1.038

Resultaat -9.293 -7.000 327

Bestemming resultaat:

Verenigingskapitaal -9.293 - 327

-9.293 - 327
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Vereniging Stad en Lande van Schouwen-Duiveland te Zierikzee

2.3  Kasstroomoverzicht over 2019

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

€ €

Kasstroom uit operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat -9.285

Verandering in werkkapitaal:

Vorderingen [1] -8.651

Kortlopende schulden (excl. schulden aan kredietinstellingen) [3] 2.439

-6.212

Kasstroom uit bedrijfsoperaties -15.497

Rentelasten en soortgelijke kosten [9] -225

Buitengewone baten 217

-8

Kasstroom uit operationele activiteiten -15.505

Mutatie geldmiddelen -15.505

Toelichting op de geldmiddelen

Stand per 1 januari 43.807

Mutatie geldmiddelen -15.505

Stand per 31 december 28.302

2019
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Vereniging Stad en Lande van Schouwen-Duiveland te Zierikzee

2.4  Toelichting op de jaarrekening

ALGEMENE TOELICHTING

Activiteiten

ALGEMENE GRONDSLAGEN

Algemeen

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Vorderingen

Liquide middelen

Eigen vermogen

Vrij besteedbaar vermogen

Kortlopende schulden

Het vrij besteedbaar vermogen is dat gedeelte van het eigen vermogen waarover de daartoe bevoegde

organen zonder belemmering door wettelijke of statutaire bepalingen kunnen beschikken voor het doel

waarvoor de vereniging is opgericht.

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de

actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de

verkrijgingsprijs. 

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter dan twaalf maanden.

Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder

kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

De activiteiten van Vereniging Stad en Lande van Schouwen-Duiveland, statutair gevestigd te Zierikzee,

bestaan voornamelijk uit:

~ drie maal per jaar uitgeven van het tijdschrift Stad en Lande: Historische bijdragen en mededelingen van de

Vereniging Stad en Lande van Schouwen-Duiveland

~ een maal per jaar uitgeven van het jaarboek Kroniek van het land van de zeemeermin (Schouwen-

Duiveland) 

~ het verzorgen van lezingen en cursussen

~ het verzorgen van wandelingen en excursies

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de

Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor de kleine rechtspersonen, die uitgegeven zijn door de Raad voor de 

jaarverslaggeving. 

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie,

inclusief de transactiekosten indien materieel. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen

de geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de

boekwaarde van de vordering.

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende

schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen

bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de

nominale waarde.
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Vereniging Stad en Lande van Schouwen-Duiveland te Zierikzee

2.4  Toelichting op de jaarrekening

GRONDSLAGEN VOOR BEPALING VAN HET RESULTAAT

Algemeen

Baten

Onder baten worden verstaan de bedragen uit hoofde van contributies en donaties, subsidies en

sponsorbijdragen, opbrengsten voor het leveren van goederen of diensten en overige ontvangsten.

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de

kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin

zij zijn gerealiseerd.
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Vereniging Stad en Lande van Schouwen-Duiveland te Zierikzee

2.5  Toelichting op de balans

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen  [1]

Debiteuren

Contributies 5.940 620

Overige vorderingen

Vordering Stichting Steunfonds Stad en Lande van Schouwen-Duiveland 3.443 2.269

Overlopende activa

Bijdrage Prins Bernard Cultuurfonds jubileumactiviteiten 1.813 -

Slavenkas Zierikzee -bijdrage Kroniek 1.000 766

Overige - 10

Nog te factureren Kroniek 120 -

2.933 776

Liquide middelen  [2]

Rekening courant ING Bank N.V. 3.741 962

Spaarrekening ING Bank N.V. 24.561 43.061

28.302 44.023

Betreft nog te ontvangen contributies 2019
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Vereniging Stad en Lande van Schouwen-Duiveland te Zierikzee

2.5  Toelichting op de balans

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

Verenigingskapitaal

Stand per 1 januari 44.828 44.500

Bestemming resultaat boekjaar -9.293 327

Stand per 31 december 35.535 44.827

Bestemmingsreserves

Bestemmingsreserve educatieproject - 217

Bestemmingsreserve monumentale projecten 2.269 2.269

2.269 2.486

Bestemmingsreserve educatieproject

Stand per 1 januari 217 217

Kosten educatieproject -217 -

Stand per 31 december - 217

Bestemmingsreserve monumentale projecten

Stand per 31 december 2.269 2.269

Voorstel tot bestemming van het resultaat over het boekjaar 2019

KORTLOPENDE SCHULDEN  [3]

Overlopende passiva

Te betalen kosten website 1.749 -

Te betalen porti 565 330

Bijdrage magazine Pieter Zeeman 500 -

Vooruitontvangen bedragen - 45

2.814 375

In 2009 heeft de vereniging een legaat ontvangen van € 2.269 ten behoeve van de restauratie van

monumentale projecten op Schouwen-Duiveland.

Voor de verwerking van het saldo over het boekjaar 2019 wordt verwezen naar de staat van baten en lasten.
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Vereniging Stad en Lande van Schouwen-Duiveland te Zierikzee

2.6  Toelichting op de staat van baten en lasten

2019 Begroting 

2019

2018

€ € €

Contributies en donaties

Contributies 13.345 13.500 12.741

Donaties 1.542 - 839

14.887 13.500 13.580

Bijdragen Kroniek

Bijdragen derden Kroniek 3.600 2.500 3.067

Giften en baten uit fondsenwerving

Bijdragen excursies - - 2.050

Baten met bijzonder bestemming

Bijdrage Steunfonds Stad en Lande 80 jarig jubileum 6.174 5.000 -

Bijdragen derden jubileum activiteiten 3.775 - -

Bijdrage Nutsfonds Zierikzee - jubileumactiviteiten 2.000 2.000 -

Bijdrage Steunfonds Stad en Lande - website 7.500 7.500 -

19.449 14.500 -

Overige baten

Verkoopopbrengst Kroniek 258 250 490

Bijdrage lezingen - 50 380

258 300 870

Kosten Tijdschrift en Kroniek

Kosten Kroniek 5.616 5.000 4.401

Porti Kroniek 825 250 430

Kosten Tijdschrift 5.999 6.000 5.474

Porti Tijdschrift 1.198 750 990

13.638 12.000 11.295

Besteding baten met bijzondere bestemming

Kosten activiteiten 80- jarig jubileum 20.479 12.000 -

Overige lasten

Kosten educatieproject 217 - 1.038

Excursiekosten - - 2.029

Kosten lezingen - - 249

217 - 3.316
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Vereniging Stad en Lande van Schouwen-Duiveland te Zierikzee

2.6  Toelichting op de staat van baten en lasten

2019 Begroting 

2019

2018

€ € €

Verkoopkosten  [6]

Representatiekosten 1.029 2.000 538

1.029 2.000 538

Kantoorkosten  [7]

Kantoorbenodigdheden 85 900 273

Drukwerk 277 - 244

Portokosten 731 - 635

Kosten website 7.500 7.700 253

Kosten automatisering 653 - -

Contributies en abonnementen 185 - 176

9.431 8.600 1.581

Algemene kosten  [8]

Administratiekosten 1.044 1.200 1.649

Zakelijke verzekeringen 175 - 175

Vergaderkosten 1.466 1.700 1.335

Overige algemene kosten - 300 32

2.685 3.200 3.191

Financiële baten en lasten

Rentelasten en soortgelijke kosten  [9]

Bankkosten en provisie 225 - 357

Buitengewone baten en lasten

Buitengewone baten  [10]

Vrijval reserve educatieproject 217 - 1.038
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