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Vereniging Stad en Lande van Schouwen-Duiveland te Zierikzee

1.1  Bestuursverslag

Algemeen

Bestuur

In het boekjaar 2021 was het bestuur als volgt samengesteld:

- Anita de Munnik, voorzitter

- Joyce van Dijke-Vermeulen, secretaris

- Christan Zantboer, penningmeester

- Gé Berghout, tweede penningmeester

- Piet van Beveren (tot 26 november 2021)

- Ria Geluk (tot 26 november 2021)

- Lydia Mol-Sipman

- Corneel de Oude 

- Wilbert Stadhouders 

- Erik van den Bos  (vanaf 26 november 2021)

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

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:

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

b. bevorderen van de kennis van dit gebied;

c. 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, 2 mei 2022

Het bestuur:

 - Anita de Munnik

 - Joyce van Dijke-Vermeulen

 - Christan Zantboer

 - Gé Berghout

 - Lydia Mol-Sipman

 - Corneel de Oude

 - Wilbert Stadhouders

 - Erik van den Bos

Bestuursverslag

Helaas werd ook het jaar 2021 nog getekend door de coronapandemie. Activiteiten voor leden waren maar in

beperkte mate mogelijk. Dat er behoefte is aan activiteiten bleek wel uit het grote aantal deelnemers aan de

(één jaar uitgestelde) bevrijdingswandeling in Zierikzee en de fietstocht door het Gouwegebied. De

ledenvergaderingen werden beide kort na elkaar in het najaar gehouden, waardoor er ook de mogelijkheid

was de statuten en het huishoudelijk reglement te wijzigen. De commissies hebben hun werkzaamheden

kunnen uitvoeren zoals blijkt uit de jaarverslagen van de commissies welke te vinden zijn op onze website.  

Er zijn drie tijdschriften verschenen en de Kroniek en daarnaast hebben de leden Nieuwsflitsen ontvangen

per e-mail en is er veel interessante informatie geplaatst op de Facebook- en Instagrampagina van de

vereniging.

Het boekjaar 2021 is afgesloten met een saldo van baten en lasten van € 2.333 negatief (begroot € 2.870

negatief). Het eigen vermogen is hierdoor met € 2.333 gedaald tot € 32.122 per 31 december 2021.

Voor 2022 worden geen bijzondere investeringen of uitgaven verwacht. Wel hoopt het bestuur dat de

activiteiten van de vereniging zich weer zullen herstellen tot het niveau van voor de coronacrisis.

Het ledental blijft stabiel schommelen rond 700 leden. Het natuurlijk verloop wordt opgevangen door nieuwe

leden. Ledenwerving blijft een speerpunt in 2022.

Tot slot wil het bestuur iedereen die een bijdrage geleverd heeft aan de vereniging 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 2021
(Na resultaatbestemming)

ACTIVA € € € €

Vlottende activa

Vorderingen [1]

Debiteuren 270 5.820

Overige vorderingen 2.269 2.269

Overlopende activa 176 586

2.715 8.675

Liquide middelen [2] 29.807 26.453

Totaal activazijde 32.522 35.128

31 december 2021 31 december 2020
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Vereniging Stad en Lande van Schouwen-Duiveland te Zierikzee

2.1  Balans per 31 december 2021
(Na resultaatbestemming)

PASSIVA € € € €

Eigen vermogen [3]

Bestemmingsreserves 2.269 2.269

Overige reserves 29.853 32.186

32.122          34.455          

Kortlopende schulden [3]

Handelscrediteuren - 328

Overlopende passiva 400 345

400 673

Totaal passivazijde 32.522 35.128

31 december 2021 31 december 2020
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Vereniging Stad en Lande van Schouwen-Duiveland te Zierikzee

2.2  Staat van baten en lasten over 2021

2021 Begroting

 2021

2020

€ € €

Contributies en donaties [4] 14.743 14.500 13.995

Sponsorbijdragen [5] 3.607 5.700 4.105

Baten met bijzondere bestemming [6] 2.828 - -

Baten 21.178 20.200 18.100

Kosten tijdschrift en kroniek [7] 16.094 16.120 14.948

Overige lasten [8] 368 900 301

Activiteitenlasten 16.462 17.020 15.249

Bruto exploitatieresultaat 4.716 3.180 2.851

Bijzondere waardevermindering van 

vlottende activa
[9]

630 - -

Verkoopkosten [10] 762 1.000 1.157

Kantoorkosten [11] 3.812 2.750 4.043

Algemene kosten [12] 1.469 2.000 714

Beheerslasten 6.673 5.750 5.914

Exploitatieresultaat -1.957 -2.570 -3.063

Rentelasten en soortgelijke kosten [13] -376 -300 -286

Som der financiële baten en lasten -376 -300 -286

Resultaat -2.333 -2.870 -3.349

Resultaat -2.333 -2.870 -3.349

Bestemming resultaat:

Overige reserve -2.333 - -3.349

-2.333 - -3.349
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Vereniging Stad en Lande van Schouwen-Duiveland te Zierikzee

2.3  Kasstroomoverzicht over 2021

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

€ €

Kasstroom uit operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat -1.957

Verandering in werkkapitaal:

Vorderingen [1] 5.960

Kortlopende schulden (excl. schulden aan kredietinstellingen) [3] -273

5.687

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 3.730

Rentelasten en soortgelijke kosten [13] -376

-376

Kasstroom uit operationele activiteiten 3.354

Mutatie geldmiddelen 3.354

Toelichting op de geldmiddelen

Stand per 1 januari 26.453

Mutatie geldmiddelen 3.354

Stand per 31 december 29.807

2021
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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

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor

financiële verslaggeving, mede op basis van de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640 'Organisaties zonder

winststreven'.

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. <In de balans en de winst- en verliesrekening zijn referenties opgenomen. Met deze

referenties wordt verwezen naar de toelichting.>

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 in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor

financiële verslaggeving, mede op basis van de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640 'Organisaties zonder

winststreven'.

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.
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Vereniging Stad en Lande van Schouwen-Duiveland te Zierikzee

2.4  Toelichting op de jaarrekening

Eigen vermogen

Vrij besteedbaar vermogen

Kortlopende schulden

GRONDSLAGEN VOOR BEPALING VAN HET RESULTAAT

Algemeen

Baten

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.

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.

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.

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]

31-12-2021 31-12-2020

€ €

Debiteuren

Contributies 270 5.820

Overige vorderingen

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

Overlopende activa

Slavenkas Zierikzee -bijdrage Kroniek - 586

Verzekeringen 176 -

176 586

Liquide middelen  [2]

Rekening courant ING Bank N.V. 5.246 1.892

Spaarrekening ING Bank N.V. 24.561 24.561

29.807 26.453
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Vereniging Stad en Lande van Schouwen-Duiveland te Zierikzee

2.5  Toelichting op de balans

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

31-12-2021 31-12-2020

€ €

Bestemmingsreserves

Bestemmingsreserve monumentale projecten 2.269 2.269

Bestemmingsreserve monumentale projecten

Stand per 31 december 2.269 2.269

Overige reserves

Stand per 1 januari 32.186 35.535

Bestemming resultaat boekjaar -2.333 -3.349

Stand per 31 december 29.853 32.186

Voorstel tot bestemming van het resultaat over het boekjaar 2021

KORTLOPENDE SCHULDEN  [3]

Handelscrediteuren

Crediteuren - 328

Overlopende passiva

Terug te betalen contributie - 285

Te betalen kosten kroniek - 60

Vergaderkosten 400 -

400 345

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 2021 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

2021 Begroting 

2021

2020

€ € €

Contributies en donaties  [4]

Contributies 13.680 14.500 13.650

Donaties 1.063 - 345

14.743 14.500 13.995

Baten activiteiten  [5]

Bijdragen derden Kroniek 3.000 3.300 3.486

Verkoop kroniek 221 150 619

Excursie - 2.000 -

Activiteiten 386 250 -

3.607 5.700 4.105

Baten met bijzonder bestemming  [6]

Bijdrage Steunfonds Stad en Lande voor website 2020 2.828 - -

Lasten activiteiten  [7]

Kosten Kroniek 6.643 5.800 6.087

Porti Kroniek 923 1.200 869

Kosten Tijdschrift 6.717 5.420 6.284

Porti Tijdschrift 1.352 1.200 1.708

Excursiekosten 195 2.000 -

Cursussen en evenementen 264 500 -

16.094 16.120 14.948

Overige lasten  [8]

Planologie commissie 228 400 85

Monumenten commissie 48 400 216

Commissie cultuurhistorisch erfgoed 92 - -

Commissie educatie - 100 -

368 900 301

Bijzondere waardevermindering van vlottende activa  [9]

Oninbare contributies voorgaande jaren 630 - -
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Vereniging Stad en Lande van Schouwen-Duiveland te Zierikzee

2.6  Toelichting op de staat van baten en lasten

2021 Begroting 

2021

2020

€ € €

Verkoopkosten  [10]

Reclame- en advertentiekosten - - 377

Representatiekosten 762 1.000 780

762 1.000 1.157

Kantoorkosten  [11]

Kantoorbenodigdheden - 350 70

Drukwerk - 215 152

Portokosten 1.203 250 320

Kosten website (domeinkosten en beheer) 2.014 1.250 2.828

Kosten automatisering 399 500 653

Contributies en abonnementen 196 185 20

3.812 2.750 4.043

Algemene kosten  [12]

Zakelijke verzekeringen 175 200 175

Vergaderkosten 871 1.300 539

Overige algemene kosten 423 500 -

1.469 2.000 714

Financiële baten en lasten

Rentelasten en soortgelijke kosten  [13]

Bankkosten en provisie 376 300 286
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