Jaarverslag 2018 van Stichting Dorpsfonds Berkhout 1965
Hoogtepunt van het afgelopen jaar was de presentatie van het jaarboek 2017 op de gebruikelijke tweede
zaterdag in april. Centraal tijdens de presentatie stond het 125-jarig jubileum van muziekvereniging Volharding. Wat betekent ‘centraal staan’ bij onze boekpresentatie? Uiteraard aandacht in het jaarboek 2017
met twee uitgebreide artikelen en daarnaast op deze dag een optreden van wat ooit een fameus jeugdorkest was. In dit jeugdorkest speelden ook Siem Meurs die later beroepsmuzikant werd, en Elias Peetoom,
die zo enthousiast was, dat hij gelijk weer lid werd van Volharding. Het orkest stond onder leiding van
dirigent Jaap Doze. Maandenlang oefenen vertaalde zich in een spetterend optreden van dit voormalige
jeugdorkest.
Het eerste exemplaar van het jaarboek presenteerde onze voorzitter met een inspirerende toespraak aan
Gerra Klaij, jarenlang voorzitter en inspirator van Volharding. Niet onvermeld mogen de vele werkzaamheden blijven die Siem Beemsterboer ooit voor Volharding heeft verricht. Zijn broze gezondheid verhinderde hem aanwezig te zijn. Tijdens de presentatie werd zelfs het 110 jaar oude vaandel binnengedragen;
horizontaal welteverstaan, want verticaal zou het uit elkaar zijn gevallen.
Rond de 300 donateurs volgden de boekpresentatie en luisterden gespannen naar de muziek en toespraken. Daarna gezellig herinneringen ophalen en opgewekt huiswaarts of eerst nog dineren in De Ridder.
Wij kijken met een voldaan gevoel terug op deze dag.
En wat gebeurde er verder in 2018 bij de HKBB? De werkgroep Archief heeft weer oude foto’s, artikelen en
verhalen digitaal opgeslagen en deze zijn via onze website op te zoeken. Ook is veel papieren informatie
gearchiveerd, waaronder de jaarboeken van andere historische verenigingen. Alles heeft een plek gekregen in onze bibliotheek. Wilt u eens langskomen? Neem dan contact op met de werkgroep Archief. De
werkgroep Communicatie & activiteiten organiseerde de boekpresentatie en zorgde voor de communicatie met onze donateurs.
Dat we meer dan 600 donateurs hebben, komt door een geslaagde ledenwerfactie van onze penningmeester, die tevens zorgt voor een nauwkeurige en gezonde financiële situatie. Op onze website kunt
u lezen hoe wij met het privacybeleid omgaan. Tot slot dank ik alle vrijwilligers van de Historische Kring
Berckhout – Bobel Dyck voor hun inzet en enthousiasme. Het was een mooi jaar, op naar het volgende!
Gerrit Schuijtemaker, secretaris
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Financieel jaarverslag Stichting Dorpsfonds Berkhout 1965
Resultatenrekening 2018
Baten
Contributie leden
€
9.510,00
Sponsoring (o.a. fietsttocht Rabobank, Dorpsvertier, leden)		
397,07
Boeken en dvd's, losse verkoop, overige opbrengsten		
940,00
Bijdrage portokosten		
193,05
Rentebaten		14,84
Overige baten		
Totale baten				

11.054,96

Lasten
Productiekosten Jaarboek		
5.903,92
Drukwerk en verzendkosten		
332,97
Boekpresentatie		1.172,68
Website		385,95
Kosten werkgroep Archief		
114,38
Kosten werkgroep Communicatie en Activiteiten		
1.023,22
Huur, kosten clubhuis, representatie		
1.066,21
Bankkosten		195,84
Totale lasten				
Resultaat

10.195,17

€			 859,79

Balans per 31 december 2018
31-12-2018

31-12-2017		31-12-2018

31-12-2017

Liquide middelen
16.349,90
15.490,11
Eigen vermogen
16.349,90
15.490,11
					
Totaal

16.349,90

15.490,11		

16.349,90

15.490,11

Per 31 december 2018 waren er nog 511 boeken op voorraad (Jaarboek 2011 tot en met 2017).
De voorraad is voorzichtigheidshalve gewaardeerd op nihil.
Geertje Smit, penningmeester
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