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Balans 
31 -12-2020 31-12-2019

ACTIVA

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa (1)

Inventaris € 116.717 € 134.556

Bibliotheken € 3 € 3

€ 116.720 € 134.559

VLOTTENDE ACTIVA

Voorraden (2) € 1 € 1

Vorderingen (3)

Debiteuren € 11.245 € 0

Overige vorderingen € 11.842 € 11.842

Overlopende activa € 0 € 0

€ 23.087 € 11.842

Liquide Middelen(4) € 9.938 € 182.888

TOTAAL ACTIVA € 149.746 € 329.290
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Balans 
31 -12-2020 31-12-2019

PASSIVA

RESERVES EN FONDSEN(5)

Algemene reserve € 282.176 € 158.585

Bestemmingsreserves € 0 € 140.458

Bestemmingsfonds € 47.965 € 47.965

Resultaat boekjaar 2019 € 44.154- € 44.154-

Resultaat boekjaar 2020 € 151.765- € 0

€ 134.222 € 302.854

KORTLOPENDE SCHULDEN(6)

Crediteuren € 15.524 € 26.436

Overige schulden € 0 € 0

Overlopende passiva € 0 € 0

€ 15.524 € 26.436

TOTAAL PASSIVA € 149.746 € 329.290
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Staat van baten en lasten over het jaar 2020

Realisatie
2020

Begroting
2020

Realisatie
2019

Baten (7, 8) € 288.972 € 282.380 € 295.851

Lasten

Regionale afdelingen (9) € 39.094 € 73.264 € 80.234

Diensten (10) € 35.575 € 19.600 € 64.744

Gens Nostra (11) € 90.247 € 72.500 € 73.565

Bestuur en ledenadministratie (12) € 11.876 € 11.600 € 24.048

Huisvestingslasten(13) € 138.767 € 70.500 € 62.936

Algemene lasten(14) € 2.439 € 0 € 9.698

Rente lasten en soortgelijke lasten (15) € 1.981 € 1.100 € 1.807

Afschrijvingen materiële vaste activa (16) € 28.729 € 33.816 € 22.973

Resultaat operationele activiteiten € 59.736- 0 € 44.154-

Uitgaven Project ICT (17) € 91.737 € 129.650

Uitgaven Project Digitalisering (17) € 16.248 € 58.142

Uitgaven Overige bestemmingsreserves € 911 € 12.502

Resultaat over het boekjaar € 168.632- € 0 €-244.448-

Voorstel resultaatverdeling

Hiervan ten laste van bestemmingsreserves gebracht € 16.867 € 147.975

Overschrijding bestemmingsreserve ICT tlv Alg Reserve 0 € 52.319

Saldo ten laste algemene reserve € 151.765 € 44.154

Totaal verdeling € 168.632 € 244.448
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GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Activiteiten
De activiteiten van de Nederlandse Genealogische Vereniging (geregistreerd onder KvK-nummer 
40531257), statutair gevestigd te Amsterdam bestaan voornamelijk uit het bevorderen van de 
beoefening van de genealogie, de familiegeschiedenis en de heraldiek,alsmede verbreding en 
verbreiding van de kennis daarvan en al hetgeen daaraan verwant is.

Vestigingsadres
Nederlandse Genealogische Vereniging (geregistreerd onder KvK-nummer 40531257) is feitelijk 
gevestigd op Kosterijland 3 te Bunnik.

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening
De jaarrekening is opgesteld volgens de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor
financiële verslaggeving. De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De 
waardering van activa en passiva geschied, voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale 
waarde. Baten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Lasten worden 
verantwoord in het jaar waarin ze voorzienbaar zijn.

Schattingen
Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is
het nodig dat het bestuur van Nederlandse Genealogische Vereniging zich over verschillende zaken
een oordeel vormt, en dat het bestuur schattingen maakt die essentieel kunnen zijn voor de in de 
jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW 
vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de 
bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de betreffende 
jaarrekeningposten.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de 
cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De 
afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend 
op basis van een vast percentage van de verkrijgprijs, rekening houdend met een eventuele 
residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming.

Voorraden
De voorraden zijn gewaardeerd tegen een symbolische waarde van € 1.

Vorderingen en overlopende activa
De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens 
gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn 
gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van 
oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van 
individuele beoordeling van de vorderingen.
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Grondslagen voor resultaatbepaling

Resultaatbepaling
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de op het verslagjaar betrekking hebbende 
baten en lasten met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.

Afschrijvingen
Immateriële vaste activa inclusief goodwill en materiële vaste activa worden vanaf het moment 
van gereedheid voor ingebruikneming afgeschreven over de verwachte toekomstige gebruiksduur 
van het actief.
Boekwinsten en -verliezen uit de incidentele verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen 
onder de afschrijvingen.

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen 

De niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen zijn, tenzij anders vermeld, 
gewaardeerd tegen nominale waarde 
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2020

ACTIVA

VASTE ACTIVA

1 Materiële vaste activa

Inventaris Bibliotheken

Boekwaarde per 1 januari 2020 € 134.556 € 3

Investeringen t.b.v. crowdsourcing € 10.890

Afschrijving ten laste van het resultaat € 28.729-

Boekwaarde per 31 december 2020 € 116.717 € 3

De investering betreft de crowdsourcing module bedoelt om gedigitaliseerde collecties op een 
eenvoudige en efficiënte wijze te laten voorzien van beschrijvingen door vrijwilligers 

Ultimo boekjaar bestond de boekwaarde uit de volgende componenten:

31-12-2020 31-12-2019

ICT € 27.438 € 19.841

Digitalisering € 30.867 € 42.847

Renatus € 13.916 € 18.555

Inventaris € 44.496 € 53.313

Totaal € 116.717 € 134.556

Afschrijvingsmethode

Inventaris               10 %
Hardware               20 %
Software                 25 %
Bibliotheken PM

De bibliotheken betreffen de genealogische bibliotheek, het heraldisch archief en overige collecties
welke elk tegen een symbolische waarde van € 1 zijn gewaardeerd conform hetgeen is bepaald in 
de Algemene Vergadering d.d. 22-04-2017.
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VLOTTENDE ACTIVA

2 Voorraden

31-12-2020 31-12-2019

Voorraden Dienst Bestellingen € 1 € 1

Dit betreft de waardering van diverse materialen en folders en is conform de notulen van de 
Algemene Vergadering d.d. 22-04-2017 gewaardeerd tegen een symbolische waarde van € 1.

3. Vorderingen

Overige Vorderingen

31-12-2020 31-12-2019

Borgsom huur 
informatiecentrum

€ 11.842 € 11.842

Over de borgsom wordt conform de gesloten huurovereenkomst geen rente vergoed.

4. Liquide middelen

31-12-2020 31-12-2019

ING  Dienst bestellingen € 1.828 € 734

ING Contributie € 1.830 € 1.629

ING Spaar € 0 € 107.994

ING Algemeen € 6.280 € 11.796

Afdelingsrekeningen en kassen € 0 € 12.770

Afdelingsspaarrekeningen € 0 € 47.965

Totaal Liquide middelen € 9.938 € 182.888

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de vereniging.
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PASSIVA

5.Eigen Vermogen

31-12-2020 31-12-2019

Algemene reserve € 282.176 € 158.585

Bestemmingsreserves € 0 € 0

Bestemmingsfonds € 47.965 € 47.965

Resultaat boekjaar 2019 € 44.154- € 44.154-

Resultaat boekjaar 2020 € 151.765- € 0

Totaal Eigen Vermogen € 134.222 € 302.854

Algemene reserve
2020 2019

Stand per 1 januari € 158.585 € 210.904

Mutatie bestemmingsreserves € 123.591 € 52.319-

Stand per 31-12 € 282.176 € 158.585

Bestemmingsreserves (verloop)

Eindsaldo
31-12-2019

    Bestedingen
2020    

Naar
algemene

reserve

Eindstand
31-12-2020

Evenementen € 65.152 € 0 € 65.152 € 0

Digitalisering € 40.346 € 16.248 € 24.098 € 0

PR Soc Media webredactie € 17.430 € 13 € 17.417 € 0

Productontwikkeling € 10.000 €77 € 9.923 € 0

Jubilea € 7.530 € 529 € 7.001 € 0

Totaal € 140.458 € 16.867 € 123.591 € 0
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Bestemmingsreserves 

Deze reserves zijn in 2017 gevormd voor specifieke doeleinden en als zodanig door de Algemene 
Vergadering bekrachtigd met de goedkeuring van de jaarrekening 2017. Eind 2020, een bijzonder 
jaar in veel opzichten, zijn deze door het hoofdbestuur opnieuw onder de loep genomen.
De noodzaak van een aantal bestemmingsreserves is door de heersende pandemie vervallen 
aangezien deze bestemd waren voor evenementen die met de kennis van nu niet plaats kunnen 
vinden in dit en grotendeels ook het volgend boekjaar 2021. Voor ICT geldt dat de 
bestemmingsreserve al was uitgeput. Voor het digitaliseringsproject geldt dat de nog komende 
uitgaven in de normale exploitatie kunnen worden opgenomen. 
Uit beheersingsoogpunt kiest het hoofdbestuur er daarom voor toekomstige uitgaven voor 
eventuele nieuwe projecten expliciet op te nemen in de (meerjaren) begroting die jaarlijks vooraf 
aan de Algemene Vergadering wordt voorgelegd. In het licht hiervan is de eindstand van alle 
bestemmingsreserves op 31 december 2020 overgeboekt naar de algemene reserve.

Bestemmingsfonds
31-12-2020 31-12-2019

Spaarrekeningen afdelingen € 47.965 € 47.965

Conform het protocol Afdelingsfonds Speciale Doeleinden (ASD) staan de afdelingsspaarrekeningen
(ASD-gelden) ter vrije beschikking van de afdelingen zelf. Uit dien hoofde is voor het saldo van de 
spaarrekeningen een bestemmingsfonds opgenomen.

6. KORTLOPENDE SCHULDEN

Crediteuren

31-12-2020 31-12-2019

Crediteuren € 15.524 € 26.436

Onder de crediteuren zijn de ultimo boekjaar nog te betalen facturen en declaraties opgenomen.
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Toelichting op de staat van baten en lasten over 2020

7. Baten
2020 2019

Contributies € 256.734 € 283.331

Dienst bestellingen € 30.034 € 11.562

Verkoop knipselkistjes € 128 € 171

Totaal Baten € 286.896 € 295.064

Voor de contributie geldt dat de beperkte verhoging van de contributie helaas niet volledig 
opweegt tegen het dalende ledenaantal. In dit boekjaar liep het ledenaantal per saldo terug met 
circa 8%. 
De effecten van de pandemie zijn zichtbaar in de opbrengsten van de dienst bestellingen. 

 8. Financiële baten
2020 2019

Creditrente € 76 € 432

Schenkingen en legaten € 2.000 € 355

Totaal Financiële baten € 2.076 € 787

Gedurende het boekjaar hebben we een schenking mogen ontvangen.
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9.Regionale afdelingen

Afdeling:
Realisatie

2020
Begroting

2020
Realisatie

2019
Saldo per

31-12-2020
Saldo per

31-12-2019
Afd. Achterhoek € 259 € 2.116 € 2.656 € 4 € 4
Afd. Amersfoort e.o. € 2.054 € 2.325 € 3.990 € 0 € 0

Afd. Amsterdam e.o. € 2.599 € 2.663 € 4.579 € 2.413 € 2.413
Afd. Betuwe € 737 € 2.075 € 2.506 €2.553 € 2.553
Afd. Delfland € 1.453 € 2.995 € 3.159 € 504 € 504
Afd. Drenthe en NW Overijssel € 1.432 € 2.848 € 3.573 € 0 € 0
Afd. Flevoland € 433 € 1.329 € -118 € 0 € 0
Afd. Friesland € 2.603 € 4.378 € 4.454 € 2.420 € 2.420
Afd. Gooiland € 342 € 1.770 € 1.857 € 0 € 0
Afd. Groningen € 2.075 € 3.011 € 2.188 € 1.807 € 1.807
Afd. 's-Hertogenbosch-Tilburg € 0 € 0 € 0 € 0 € 0
Afd. Hollands Noorderkwartier € 2.398 € 2.848 € 3.498 € 3.536 € 3.536
Afd. Kempen- en Peelland € 1.728 € 2.775 € 2.971 € 3.693 € 3.693

Afd. Kennemerland € 1.753 € 3.826 € 4.551 € 3.182 € 3.182
Afd. Kwartier van Nijmegen € 3.013 € 3.475 € 3.513 € 2.095 € 2.095
Afd. Land van Cuijk en Ravenstein € 1.416 € 3.020 € 3.751 € 0 € 0
Afd. Oostelijk Westfriesland € 343 € 3.007 € 3.861 € 1 € 1
Afd. Rijnland € 3.757 € 4.110 € 5.773 € 4.583 € 4.583
Afd. Rotterdam € 2.922 € 3.690 € 2.948 € 2.875 € 2.875
Afd. Twente € 0 € 0 € 1.886 € 0 € 0
Afd. Utrecht e.o. € 2.720 € 3.865 € 4.377 € 8.294 € 8.294

Afd. West Noord-Brabant € 0 € 0 € 0 € 0 € 0
Afd. West en Midden Brabant € 0 € 0 €4.647 € 551 € 551
Afd. Zeeland € 318 € 2.930 € 3.710 € 8.935 € 8.935
Afd. Zuid-Limburg € 1.370 € 1.994 € 1.876 € 519 € 519
Nationaal  algemeen € 130 € 243 € 71 € 0 € 0
Nationaal  Den Helder € 325 € 537 € 575 € 0 € 0
Nationaal Apeldoorn € 240 € 285 € 210 € 0 € 0
Nationaal Zaanstreek Waterland € 169 € 1.383 € 1.020 € 0 € 0
Nationaal Twente € 1.493 € 4.883 €2.076 € 0 € 0
Nationaal West en Midden Brabant € 1.012 € 4.883 € 76 € 0 € 0

TOTAAL € 39.094 € 73.264 € 80.234 € 47.965 € 47.965
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Specificatie uitgaven afdelingen naar kostensoort

2020 2019

Zaalhuur € 5.982 € 9.355

Sprekers € 3.038 € 11.247

Afdelingsbladen € 24.404 € 42.919

Bestuurskosten € 3.320 € 5.534

Promotie € 618 € 2.792

Bibliotheek € 262 € 483

Diversen € 1.470 € 7.904

Totaal Uitgaven afdelingen € 39.094 € 80.234

In de uitgaven van de afdelingen is het effect van de pandemie helaas maar al te duidelijk. Veel 
lezingen en bijeenkomsten zijn komen te vervallen. Door de inzet van alle afdelingen is getracht 
daar waar mogelijk bijeen te komen maar ook een vervangend aanbod te bieden in digitale 
bijeenkomsten. 

10. Diensten

2020 2019

Dienst computergenealogie € 400 € 2.479

Reiskosten vrijwilligers € 3.660 € 10.783

Bibliotheek boeken/periodieken € 2.722 € 4.408

Interne dienst € 10.230 € 20.850

Dienst bestellingen € 16.817 € 18.162

Public relations € 27 € 3.528

Dienst communicatie € 1.550 € 2.095

Sectie Heraldiek € 169 € 2.043

Directie informatiecentrum € 0 € 396

Totaal Diensten € 35.575 € 64.744

Door de pandemie zijn helaas ook de vrijwilligers niet altijd in staat geweest fysiek te participeren 
in onze activiteiten.
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11. Gens Nostra
2020 2019

Drukwerk € 55.900 € 53.205

Porti € 29.003 € 15.425

Redactie € 406 € 1.265

Overige kosten € 4.938 € 3.670

Totaal Gens Nostra € 90.247 € 73.565

Gedurende het jaar 2020 zijn 6 uitgaven van Gens Nostra verschenen. Gelukkig hebben de 
betrokken vrijwilligers en de redactie zich aangepast aan de omstandigheden en daarom hebben 
onze leden als vanouds kunnen genieten van alle mooie en fijn leesbare artikelen.
De kosten van porti en opmaak zijn een voortdurende zorg. In de voorbereiding van de eerste 
uitgave in het nieuwe jaar is hierom besloten om met een nieuwe drukker een contract te sluiten 
voor het jaar 2021.

12. Bestuur en ledenadministratie

2020 2019

Landelijke vergaderingen € 3.032 € 10.611

Algemene bestuurskosten € 8.034 € 7.416

Contributie- en ledenadministratie € 810 € 6.021

Totaal Bestuur en ledenadministratie € 11.876 € 24.048

De kosten van contributie en ledenadministratie zijn gedaald ten opzichte van het voorgaand jaar. 
In het voorgaand boekjaar zijn eenmalige kosten opgenomen ter verbetering van de effficiency van
de contributie en ledenadministratie.

13. Huisvestingslasten
2020 2019

Huur Weesp € 21.060 € 13.950

Huur Bunnik € 42.167 € 38.859

Service kosten boekjaar € 34.232 €7.369

Servicekosten 2017-2019 naverrekening € 38.453 € 0

Onderhoud en schoonmaakkosten € 2.855 € 2.758

Totaal Huisvestingslasten € 138.767 € 62.936

Eind 2020 is een afrekening voor servicekosten ontvangen die toeziet op een aantal verstreken 
jaren en het lopende boekjaar. Deze afrekening is mede reden geweest om met de verhuurder in 
overleg te treden over zowel de inhoud als de wenselijkheid van dergelijke naverrekeningen.
Voor het komende boekjaar is een nieuw voorschot afgesproken en gedurende 2021 zal, mede 
naar aanleiding van de inkrimping van de ruimte een teruggave plaatsvinden van naar verwachting 
circa 20% van het bedrag over het jaar 2020. 
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14. Algemene lasten

2020 2019

Verzekeringen € 2.270 € 2.983

Internet automatisering telefoon € 0 € 4.054

DNA dag in Tiel/Duitsland dag € 169 €2.661

Totaal algemene lasten € 2.439 € 9.698

15. Rente- en soortgelijke lasten
2020 2019

Rente en bankkosten € 1.981 € 1.807

16. Afschrijvingen materiële vaste activa

2020 2019

Digitalisering € 11.980 €5.600

ICT € 3.293 €2.554

Renatus € 4.639 € 4.639

Informatiecentrum € 8.817 € 10.180

Totaal afschrijvingen € 28.729 € 22.973

De afschrijvingslast heeft betrekking op aankopen die langer dan 1 jaar meegaan en daarom zijn 
geactiveerd onder materiële vaste activa. De afschrijvingslast wordt bepaald door de economische 
levensduur te bepalen en de kosten over deze periode ten laste van de staat van baten en lasten 
van de boekjaren te brengen.
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17. Kosten ICT en digitalisering 

De uitgaven voor ICT en digitalisering zijn in hoofdonderdelen als volgt te onderscheiden:

ICT Jaar 2020

Hardware € 16.194

Software € 17.899

Softtools € 10.611

Netwerk € 10.338

Plugins € 9.443

Gereedschap € 2.153

Domein & certificaten € 5.238

Hosting € 5.554

Renatus € 8.361

Overig € 5.946

Totaal € 91.737

Digitalisering Jaar 2020

Hardware € 9.855

Onderdelen € 3.406

Software € 880

Microfilmscanner toebehoren € 1.697

Softtools € 213

Netwerk € 198

Totaal € 16.249

Het project ICT is gepland om te worden beëindigd in mei 2021. De website zal naar verwachting 
dan voorzien zijn van achterliggende informatie zodat onze leden optimaal toegang krijgen tot 
onze erfgoedverzamelingen. 
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NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE VERPLICHTINGEN

De vereniging heeft verplichtingen aangegaan teneinde haar taken optimaal uit te kunnen blijven 
voeren.

De vereniging heeft in 2017 een huurcontract gesloten voor het pand Kosterijland 3 in Bunnik voor 
373m2 kantoorruimte op de eerste etage alsmede 75m2 opslagruimte in het souterrain.
Dit contract loopt tot en met 2027 en kan worden opgezegd met een termijn van 12 maanden.
De jaarlast aan huur bedraagt met ingang van 2021 € 42.860 met een jaarlijkse indexering per 1 
april.  Tevens is een voorschot voor servicekosten overeengekomen van € 28.292 op jaarbasis. 
Onder de servicekosten vallen levering van gas ,elektriciteit en water, onderhoud van technische 
installaties, onderhoud van tuin en parkeerterrein en huurdersbelastingen.

De vereniging heeft een huurcontract gesloten voor een bedrijfsruimte (ca. 110 m2) aan het 
Stationsplein 30 te Weesp, nu in gebruik ten behoeve van de digitalisering. Dit contract is 
aangegaan in juli 2019 voor de duur van 1 jaar met stilzwijgende verlenging van telkens een jaar. 
De opzegtermijn bedraagt 2 maanden.
De huurprijs is € 17.820 op jaarbasis met additioneel een voorschot servicekosten van € 3.240. 
Hierin is begrepen de kosten van gas, water en elektriciteit, onderhoud installaties en 
schoonmaakkosten voor de algemene ruimten.

Voor de uitvoering van de taken van de vereniging wordt gebruik gemaakt van complexe 
automatiseringstoepassingen onder meer voor het beheer, verwerken en opslag van 
erfgoedbescheiden. Deze is voor leden toegankelijk en doorzoekbaar gemaakt via onze website. 
Teneinde de continuïteit, veiligheid en betrouwbaarheid van onze totale automatiseringsomgeving 
en de website te borgen zijn verplichtingen aangegaan die op jaarbasis circa € 38.000 bedragen.
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Ondertekening bestuur voor akkoord

Bunnik, 29 april 2021

J.A.M. Taalman J. Seij
Voorzitter Secretaris

L. de Raad A. G. Bakker
Penningmeester Algemeen lid

J. Buzepol G.M. Van Gameren
Algemeen lid Algemeen lid
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