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Met onze brief van oktober 2012, waarmee wij jullie informeerden over ons werkplan 2013,
voorzien van een begroting voor 2014 en 2015 spraken wij de verwachting geen of een gering
beroep te moeten doen op de Humanistische Alliantie en de Universiteit van Humanistiek
verstrekte garanties.
Tot onze spijt is het niet gelukt geen beroep op de garantie te moeten doen, Uiteindelijk heeft 2012
een negatief exploitatieresultaat ad € 7.954,68 opgeleverd. Voor € 5.000 zal dit gedekt worden uit
de algemene reserve en voor het restant doen wij een beroep op de garantiestelling. Dit impliceert
afgerond een garantiebidrage ad € 1.500.—voor elke garantieverstrekker.
De oorzaak voor het negatieve exploitatieresultaat is tweeërlei. Enerzijds hebben we niet voldoende
extra opdrachten binnen kunnen halen anderzijds hebben we € 5 .000,-- minder dan verwacht op de
bestemmingsreserve voor het archiefproject kunnen verhalen. Aan de kostenzijde zijn we € 10.000
binnen de begroting gebleven maar dat was voldoende om de mindere extra opdrachten te
compenseren.
Op de balans staat ten behoeve van het archiefproject ad afgerond € 9.000. De laatste betaling ad
€ 10,000 aan het bedrijf, Albidigit B,V,, dat de archieven rijp heeft gemaakt voor aflevering bij het
Utrechts Archief heeft onlangs plaats gehad. Capacc accountants is op dit moment bezig met het
opstellen van de verantwoording voor het VSB-fonds, naast het Humanistisch Verbond, de
belangrijke subsidieverstrekker (€ 50.000,--) De kosten daarvan zijn naar verwachting € 1,200.-Dit project komt dan in 2013 teneinde met een klein tekort ad maximaal € 2.500. Op de omvang
van het totale project (€ 244.000) is di slechts 1%, inclusief de in 2012 niet verhaalde kosten ad €
5000.—3.2%.
Voor het in 2013 op dit project te ontstane Ad € 2.200.--verwachten wij een beroep te kunnen doen
op twee sympathisanten./donateurs van onze .
Henk Engelsman,
Penningmeester HHC

