
Toelichting op de begroting 2022 van de Vereniging Stad en Lande van Schouwen-Duiveland 

 

Beste leden, 

Het bestuur vraagt uw goedkeuring voor de begroting 2022 van onze vereniging. Daarin is een 

contributieverhoging opgenomen van €  5, zodat de contributie in 2022 € 25 per jaar gaat bedragen. 

Ook hiervoor vragen wij expliciet uw goedkeuring. 

Het is de eerste contributieverhoging in 11 jaar, maar nu onvermijdelijk. Al een paar jaar is het vrijwel 

onmogelijk om de kosten van de vereniging te dekken uit de contributies, maar konden we kleine 

tekorten nog opvangen met ons vermogen. Het bestuur vond het ook niet gepast om in het 

“coronajaar” 2021 de contributie te verhogen. 

Voor een gezonde vereniging is het echter wel noodzakelijk om de baten en de uitgaven in balans te 

brengen. 

In zijn algemeenheid  is het prijsniveau de laatste jaren gestegen en momenteel worden we 

geconfronteerd met extra prijsstijgingen vanwege de wereldwijde grondstoffen- en transportcrisis. 

Met name de productie- en verzendkosten van het tijdschrift en de kroniek zijn flink gestegen.  

Eigenlijk zou een contributieverhoging van minimaal € 7,50 nodig zijn, maar het bestuur wil eerst 

onderzoeken of wij in 2022 meer kunnen bezuinigen, ook op het tijdschrift en de kroniek, of in staat 

zijn meer inkomsten te generen door meer leden te werven, donateurs of sponsoren te vinden. Ook 

u kunt daar een bijdrage aan leveren. In het voorjaar van 2022 komen we daar bij u op terug. 

Op de begroting vindt u daarom onder “overige baten/bezuinigingen” een bedrag van € 2.000 dat wij 

als bestuur moeten zien te verdienen of te bezuinigen. 

Met een contributie van € 25 vallen we overigens zeker niet uit de toon. De andere heemkundige 

verenigingen in Zeeland en op Goeree hebben de volgende contributies: 

De Motte Goeree: contributie € 30; 3 tijdschriften 
Walcheren: contributie € 15; 4 tijdschriften; wel 2200+ leden 
Bevelanden: contributie € 18; 3 tijdschriften 
Tholen: contributie € 12; 1 jaarboek 
West Zeeuws Vlaanderen: contributie € 30; 3 tijdschriften en jaarboek 
Vierambachten (Oost Zeeuws Vlaanderen): contributie € 25; 2-jaarlijkse kroniek en 4 tijdschriften/bulletins 

 

Op de algemene ledenvergadering zal ik een nadere toelichting geven en eventuele vragen 

beantwoorden. 

 

Christan Zantboer, penningmeester 


