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Jaarverslag 2021 van Stichting Dorpsfonds Berkhout 1965

De Stichting Dorpsfonds Berkhout 1965 is opgericht met als doelstelling: het initiëren en ondersteunen 
van culturele en maatschappelijke activiteiten in de toen nog gemeente Berkhout. De stichting brengt 
in 1968 het eerste boek uit, Uit de historie van Berkhout, en daarna in 1973 Zo was het in Berkhout. 
Het doel is dan al gemeenschapsgericht; het ‘Berkhoutgevoel’ moet versterkt en gekoesterd worden.

Eind 2009 zorgt Cees de Jong ervoor dat met het dan nog enige bestuurslid van de stichting, 
Jan Peereboom, een historische club wordt opgericht. Een grote groep enthousiastelingen meldt 
zich om mee te werken aan dit initiatief. Op 18 mei 2010 is de oprichtingsvergadering van de 
Historische Kring Berckhout-Bobel Dyck, de HKBB.

Vanaf dat jaar worden steeds jaarboeken uitgebracht waarin wordt geschreven over de historie van 
Berkhout en Bobeldijk. Ook de recente geschiedenis komt ruim aan bod: wat gebeurde er het afge-
lopen jaar in onze dorpen?

In 2021, het tweede coronajaar, wordt ook de HKBB weer door allerlei beperkingen getroffen.  
De boekpresentatie kan wederom niet doorgaan. Wel is er de mogelijkheid het boek zelf op te halen 
in De Ridder. Daar wordt flink gebruik van gemaakt. Voorzitter Kees Klaver en secretaris Gina Schets 
begroeten de leden in Westfriese klederdracht. Cees de Jong ontvangt het eerste exemplaar.

Ook vinden er wat bestuurswisselingen plaats. Kees Klaver draagt de voorzittershamer over aan 
Michael van Beek. Marjolein Kouijzer neemt het secretariaat over van Gina Schets. Penningmeester 
Geertje Smit vindt het ook tijd voor een opvolger. Dat is een nog te vervullen vacature. Voorlopig 
neemt Fons Hendriks de financiële zaken waar. Dit zijn voor een bestuur wel flinke veranderingen 
maar er zijn nog steeds veel enthousiaste mensen binnen de HKBB waarmee we verder kunnen.

Bijzonder blij zijn we met twee nieuwe werkgroepleden, Wouter Snoek en Pascal de Haas. Twintigers! 
Wouter schuift aan bij de werkgroep Communicatie en Activiteiten. Pascal versterkt de redactie.

Verjonging dus, en dat is goed nieuws voor het verenigingsleven in het algemeen en de HKBB in het 
bijzonder.

Michael van Beek, voorzitter
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Financieel jaarverslag Stichting Dorpsfonds Berkhout 1965

Resultatenrekening 2021

Baten

Contributie leden  €  8.600,-
Sponsoring (o.a. Rabobank, leden)  936,82
Boeken en dvd's, losse verkoop, overige opbrengsten  435,-
Bijdrage portokosten  514,85,-
Rentebaten  1,77
Overige baten  -

Totale baten    10.488,44

Lasten

Productiekosten Jaarboek  3.163,18
Drukwerk, verzendkosten, administratiekosten  594,40
Boekpresentatie  3.657,88
Website  86,33
Kosten werkgroep Archief  65,-
Kosten werkgroep Communicatie en Activiteiten  12,99
(Afschrijvings)kosten werkgroep redactie  309,60
Huur, kosten clubhuis, verzekeringen, overig  1.784,92
Bankkosten  198,11

Totale lasten    9.855,69

Resultaat €   632,75

Balans per 31 december 2021

 31-12-2021 31-12-2020  31-12-2021 31-12-2020

Per 31 december 2021 waren er nog 206 boeken op voorraad (Jaarboek 2011 tot en met 2020). 
De voorraad is voorzichtigheidshalve gewaardeerd op nihil.

Fons Hendriks, penningmeester

Inventaris   1.238,40   Eigen vermogen  20.891,48 20.258,73 
Liquide middelen 19.653,08 20.273,73 Vooruitbetaald  15,-
     
Totaal 20.891,48 20.273,73    20.891,48 20.273,73 


