
Specificaties balans en exploitatierekening HV Den Haag e.o. over 2019 
 
Inleiding 
In 2019 hebben zich 2 bijzondere  gebeurtenissen voorgedaan. Er is een extra 
ledenvergadering gehouden over programma en het betrekken van leden daarbij. De 
geplande Socrateslezing is helaas niet doorgegaan, door afzegging op het laatste 
moment van de sprekers. Het begrote bedrag van afdracht van het Steunfonds is 
daardoor niet volledig gevraagd. (€40.000,00 ipv €45.000,00) 
 
Activiteiten Lokaal 
Dit jaar zijn de kosten voor lokale activiteiten inclusief Wereld Humanismedag en de 
Humanistische Prijs lager uitgevallen dan begroot €11.185,53 ipv € 13.500,-).  
Hierbij moet opgemerkt worden, dat de reeds betaalde bijdrage aan Peace in the 
Park van €1.000,- door een verschil van mening over de inbreng van HVH is 
teruggestort. 
 
Cursussen 
2019 is een buitengewoon actief cursusjaar geweest dit vertaalde zich in veel hogere 
inkomsten (€2.724,00 ipv € 1.500,-) maar ook in belangrijk hogere uitgaven 
(€4.074,66 ipv € 2.500,00). Per saldo is daar mee het geplande tekort wat hoger 
uitgevallen. 
 
Verenigingskosten 
De verenigingskosten zijn ten opzichte van de begroting niet afwijkend. (€952,90 ipv 
€ 1.000,-) Echter indien de extra ledenvergadering niet was gehouden, dan zouden 
de uitgaven lager zijn geweest.  
 
Boekje 
Het boekje Filosofische Wandelingen vindt nog steeds aftrek. Daarom wordt er nog 
steeds een editie bijgedrukt. Dit jaar heeft dat voor extra inkomsten van €206,72 
gezorgd.. 
 
Humanistische Dienstverlening. 
De Humanistische Dienstverlening is binnen het budget gebleven (€ 2.882,85 ipv 
€3.000,-) 
 
Activiteiten Landelijk 
Dit jaar is de Socrateslezing in Den Haag in de Koninklijke Schouwburg niet 
doorgegaan. De sprekers hebben op het laatste moment afgezegd. In overleg met 
het landelijk bureau is afgesproken dat € 7.500,00 van totale de kosten van de 
financiële afhandeling ten laste van de voor landelijke activiteiten gereserveerde 
gelden te brengen. Dit brengt de totale uitgaven voor Activiteiten inclusief € 600,00 
voor de Prinsjesdagviering op € 8.100,00. De € 7.500 worden opgenomen als 
overlooppost in 2020. 
  
Communicatie 
De uitgaven voor 2019 vallen precies binnen de begroting. 
 
 
 



 
 
 
Toelichting resultaat HV Den Haag e.o 

Resultaat 
Het resultaat als uitkomst van de inkomsten en uitgaven in 2018 is  €17.505,82 
positief. De financiële afhandeling van het niet doorgaan van de Socrateslezing 
Bedraagt €7.500,-. Het feitelijk resultaat over 2019 komt daarmee op €10.005,82 
positief 
 
Afdracht Steunfonds 
Doordat  de afrekening van de Socrateslezing nog niet heeft plaats gehad, is 
niet de totale voorziene afdracht van het Steunfonds gevraagd (€40.000,00 ipv 
€45.000,00) Het streven is, om afdracht van het Steunfonds te laten stroken met het 
werkelijke uitgavenpatroon en niet een te groot bedrag op de rekening te laten 
ontstaan.  
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