Financieel Jaarverslag 2018
Voor de vereniging is het jaar 2018 op zich financieel conform verwachting verlopen en wij hebben
ondanks de vele ondernomen activiteiten dit jaar weer een positief saldo, van € 1404.- Van een echte
groei van de reserve is hiermee echter niet te spreken. Daarbij zijn de rente-inkomsten ook vrijwel
nul. Het aantal leden is wederom in tegenstelling tot de hoop afgenomen tot nu 1819 leden. Uit de
analyse van vertrek leden of beperkte aanwas nieuwe leden is nog steeds niet een directe reden aan
te wijzen voor het opzeggen van het abonnement op VGN Kleio. Wel is er - zoals al eerder
aangegeven - sprake van pensionering en vertrek uit het onderwijs als reden voor opzegging, maar
dat is in het totaal van het aantal redenen de minderheid. Meest van tijd wordt er geen reden
opgegeven.
Gezien de toenemende kosten (indexatie) waarmee rekening gehouden zal moeten worden, kondig
ik bij deze aan dat over een jaar waarschijnlijk overgegaan zal moeten worden tot een
contributieverhoging. Tot contributieverhoging zal t.z.t. besloten moeten worden, aangezien de
vaste lasten van de vereniging structureel zullen blijven stijgen, mede als gevolg van de diverse
nieuwe activiteiten van de vereniging om het vak geschiedenis op de kaart te houden met betrekking
tot de diverse plannen vanuit de landelijke overheid tot onderwijsvernieuwing.
In 2018 is de optelsom van baten en lasten dus positief afgesloten en hierbij dient wel aangetekend
dat ook dit jaar het congres aanzienlijk heeft bijgedragen in het positief eindsaldo. Terwijl de kosten
voor de didactiekdagen daarentegen heel aanzienlijk zijn gebleken. Hierbij dringt de vraag zich op of
de kosten van de didactiekdagen nog wel opwegen tegen het aantal bezoekers.
Ondanks de verdergaande professionalisering van de uitgave van ons vaktijdschrift Kleio zijn dit jaar
de kosten niet toegenomen. Helaas moet wel gemeld worden dat de inkomsten ontvangen door
plaatsing van advertenties in ons verenigingstijdschrift Kleio zijn afgenomen. Dit vraagt van de
acquisiteur van advertenties wellicht een intensievere aanpak, in ieder geval zal onderzocht moeten
worden wat de reden is van terugloop in een tijd van economische groei. Verder is opvallend te
noemen dat de uitgaven voor de verzending van ons verenigingstijdschrift Kleio afgelopen jaar (2018)
verder zijn gedaald. Zoals al aangegeven in het financieel verslag van afgelopen jaar is deze trend
verwacht als gevolg van een andere bezorgbedrijf en een andere wijze van facturering via de drukker
van ons tijdschrift. Ten aanzien van de post portikosten is nog wel op te merken dat bij controle van
de boeken een bedrag van rond de € 500,- niet direct te herleiden is tot onze activiteiten en daar
wordt op dit moment nog onderzoek naar gedaan. Hierover volgt op korte termijn uitsluitsel en dat
zal ik komend jaar verwerken in het financieel verslag 2019.
Verder is voor het kalenderjaar 2018 wederom een toenemende professionalisering op het terrein
van de website waar gemaakt. Het hogere bedrag dat al in de begroting van 2018 was gereserveerd
is volledig gebruikt, zelfs iets overschreden. Voor komend jaar hebben wij niet de verwachting dat er
weer grote ingrepen in de vormgeving en onderhoud van de website te verwachten zijn en vandaar
dat de post website niet structureel verhoogd is. Wel zal onze webmaster jaarlijks een
vrijwilligersvergoeding ontvangen voor zijn werkzaamheden. De digitalisering van oude nummers van
de Kleio zal ook komend jaar weer opgepakt worden, zodat in de toekomst via een zoekmachine
diverse artikelen uit het verleden te raadplegen zullen zijn.

De activiteiten van de onze vereniging hebben ook dit jaar weer bestaan uit de Didactiekdagen, de
PABO Studiedag, de Jaarvergadering en het Nationaal Congres Geschiedenisonderwijs 2018. De
opbrengsten kwamen dit jaar voor de Pabo Studiedag, het Congres 2017 hoger uit dan de kosten.
Helaas moeten we hierbij wel constateren dat zowel de uitgaven van de commissie didactiek als de
kosten voor de Didactiekdagen hoger zijn dan begroot. Dit punt is al genoemd en het bestuur zal zich
in gezamenlijkheid met de commissie didactiek beraden over de invulling van de activiteiten van deze
commissie. Met name vanwege het gegeven dat afgelopen jaar de afspraak tot overlegging van een
begroting, die geaccordeerd dient door het bestuur, niet geheel is waargemaakt. Wel meld ik hierbij
dat de inkomsten vanuit een andere activiteit van (mede) de commissie didactiek, de Holocaust
studiedag , wel een duidelijke inkomstenbron à € 1218,- voor de vereniging is geweest.
Verder is bij de organisatie van activiteiten toch nog steeds niet altijd duidelijk op welke post de
uitgaven geboekt dienen. Er is afgelopen jaar wel weer veel vooruitgang op dit terrein geboekt, maar
ook komend jaar zullen de commissieleden, die kosten declareren er ook zorg voor moeten dragen
dat zij de juiste uitgavenpost opgeven
Naast activiteiten te bezoeken door onze leden is de vereniging ook afgelopen jaren steeds actiever
binnen nationale activiteiten ten aanzien van de visieontwikkeling, denk aan Curriculum.nu. Naast
ontwikkeling op het terrein van visieontwikkeling blijft de VGN betrokken bij de ontwikkeling van
lesmateriaal, zoals in de samenwerking met VPRO en Euroclio t.b.v. een programma serie In
Europa.nu.
De VGN blijft financieel gezond, hoewel de inkomsten vanuit de rentebaten van de Postbankrekening
dit verenigingsjaar wederom zijn teruggelopen en nu nog maar € 13,- bedragen. Het positief saldo
over 2018 betekent dus dit jaar vrijwel geen toename van de reserve, die op basis van de
Nederlandse wetgeving wel voldoende blijft om het voortbestaan van de vereniging veilig te stellen.
Zoals u van ons gewend bent, houden wij ons saldo op het benodigde peil om zonder inkomsten de
contractuele verplichtingen, die de VGN aan is gegaan, twee jaar vol te kunnen houden. De goede
financiële positie van onze vereniging wordt bevestigd in de begroting voor 2019, die zal afsluiten
met een klein positief saldo. Echter in komend jaar zal het bestuur zich moeten beraden over het
contributiebedrag, willen wij de huidige activiteiten in de toekomst kunnen handhaven. Voor
kalenderjaar 2019 is er ook weer een nieuw declaratieformulier waar ruimte is expliciete boeking van
de declaratie op de activiteiten voor een van de verschillende conferenties van onze vereniging.
Hierbij moet ik overigens wel aantekenen dat de commissie vavo op dit moment niet meer actief is
en daarom niet meer vermeld zal zijn op het declaratieformulier. De vrijwilligersvergoedingen blijven
gelijk aan die van 2018.
Afsluitend dankt het bestuur ook dit jaar ons administratiekantoor Adema, dat wederom op
efficiënte wijze de administratie heeft gevoerd binnen de gestelde financiële kaders. Hierbij
aangetekend na kritische opmerkingen van de kascontrolecommissie dat de kosten voor de
administratie van onze vereniging na overdracht aan Administratiekantoor Adema zeer binnen de
perken is gebleven.
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