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Hoe staan we er voor eind 2020? 
 
Het doel dat ik mij heb gesteld in het jaarverslag van 2019 is naar mijn oordeel bereikt. Het financiële team werkt perfect en 
dat maakt de functie van penningmeester licht. De systemen doen hun werk en dat maakt dat er op elk gewenst moment 
inzicht is in de stand van de financiën van de vereniging. 
 
In 2020 heeft een financiële omwenteling plaatsgevonden. Deze rust voornamelijk op drie pijlers:  
- Contributieverhoging als eerste maatregel in een dan nog ongewisse situatie. 
- Onderhandeling met de drukker van het jaarboek over de kosten. 
- De overstap naar de Rabobank om deel te kunnen nemen aan Rabo ClubSupport. 
 
Deze acties hebben alle een positieve uitwerking gehad, zoals is te zien in de financiële stukken. U vindt deze in de bijlage 
onderaan dit document. 
 
Punt van zorg blijft het ledenaantal. Naar mijn oordeel moet worden gewerkt met een ondergrens van 300 leden. Daar zitten 
we nu onder. Er loopt een ledenwerfactie. We zullen vasthoudend en doeltreffend moeten blijven, ook al heeft deze 
coronatijd zijn beperkingen. 
 
Balans per 31 december 2020 
 
Het vermogen van HVMO is in het verslagjaar aangegroeid tot € 10.863 dankzij een positief resultaat van € 932. Daarnaast 
was het mogelijk een reserve te vormen van € 806 waaruit toekomstige kosten van het Oorlogsmuseum en het bezoek van de 
Amerikaanse luchtmachtmilitairen (ten dele) kunnen worden betaald. De reserve is als volgt ontstaan:  
- € 500 van de Stichting Bep Aten Foundation; 
- € 266 van Rabo ClubSupport, zijnde het bedrag boven hetgeen was begroot, omdat dit het doel van de deelname was; 
- € 40  van ons lid M.C.P. Rietveld. 
De HVMO is blij met en dankbaar voor deze giften. 
 
Staat van Baten en Lasten over 2020 
 
De maatregelen zoals eerder verwoord zijn hier zichtbaar. Het resultaat over 2020 is € 932. Een verbetering ten opzichte van 
het vorige boekjaar met € 3.348. De cijfers geven u inzicht in de verschillen tussen 2020 en 2019. 
In 2020 geen kosten van de najaar bijeenkomst. Geannuleerd wegens corona. 
De sponsorbijdragen zijn lager omdat er nu een netto-prijsafspraak is met de drukker. 
 
Begroting 2021 
 
Begroot is een tekort van € 145. Ik ben uitgegaan van 290 leden. 
De afwijkingen tussen de begroting 2020 en de werkelijke uitkomsten zijn in de laatste kolommen van Baten en Lasten in 
beeld gebracht. 
 
Waardering 
 
De HVMO wil haar waardering en dank uitspreken voor de bijdragen die zijn ontvangen van onze sponsors:  
- Studio Endeloos 
- Asbestsanering B.V. 
- Autobedrijf Keijzer. 
 
 
Verder mijn waardering en dank aan Sonja Bruin en Roelof Jan Zilver. Samen laten we de financiële afdeling gesmeerd 
draaien zodat we u op een transparante wijze kunnen informeren. 
 
Oostwoud, 27 januari 2021 
 
Paul Tameling, 
Penningmeester HVMO 
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