
 

 

 
 

Financieel verslag 2021 
 
Algemeen 
 
In 2021 bleven we in Het Venster geconfronteerd worden met de gevolgen van het Coronavirus. Het 
Venster is mondjesmaat open geweest. Als er fysieke bijeenkomsten waren, dan mochten er maar 16 
personen zich aanmelden. Gelukkig is er in de loop van het jaar veel geëxperimenteerd door Hans, 
Rinie en anderen met digitale mogelijkheden om toch uitzendingen in de Vensterhuiskamers te 
krijgen. Er hangt nu een videocamera in Het Venster, er is internet, in 2022 gaat er een abonnement 
op Zoom genomen worden, bijdragen van o.a. Henk worden via YouTube uitgezonden enz. 
Al deze ontwikkelingen hebben hun financiële weerslag gehad op Het Venster. Er was een begroting 
gemaakt, die gebaseerd was op ‘normale’ jaren. Uiteraard klopte daar niets meer van. Er is veel 
geïnvesteerd in audio- en internetmateriaal. Tegelijkertijd hoefde er bijna niets te worden betaald 
aan voorgangers, boeiende voordrachten enz. 
 
Laten we de weerslag op Balans en Resultatenrekening bekijken. 
 

Balans 
 
Positief nieuws: de beleggingen trokken aan. Ook kwam er meer geld binnen dan eruit ging door de 
ontvangst van een donatie van € 7.500,- van de St. Seniorenhuisvesting en een legaat van € 500,-. 
Hierdoor nam de Algemene Reserve toe met een bedrag van € 5.881,37. 
 

Resultatenrekening 
 
Uitgaven 
 
Bij de uitgaven vallen een paar zaken op. Er is nauwelijks iets uitgegeven aan Lezingen, maar de 
overige kosten voor de diensten vertonen een hoog bedrag. Hierin zitten veel kosten verwerkt van 
muziek- en internetmateriaal om virtuele uitzendingen mogelijk te maken. Wat dat betreft zijn we 
een nieuw tijdperk binnengegaan. Ook de website vraagt veel onderhoud en krijgt in 2022 tevens 
een update. 
 
In de Algemene verenigingskosten zitten de bedragen voor de paas- en kerstattentie (776,41) 
verwerkt, evenals maaltijden tijdens vergaderingen, kopieer- en reiskosten enz. Bij elkaar een heel 
bedrag! 
 
Audio-en internetmateriaal blijft om vernieuwing vragen. Ook is er het abonnement op internet 
bijgekomen. Later volgt nog een abonnement op Zoom. 
 
Een positieve meevaller vormen de beleggingen. Was het resultaat in 2020 nog negatief, in 2021 is er 
een positief rendement behaald van € 3.026,01. Het zijn geen superbedragen, maar rente ontvangen 
we niet. Integendeel! Er moet over spaargeld rente betaald(!) worden.  
 
Inkomsten 
 
Het Venster telt nog maar 50 leden en 7 donateurs. Met dit kleine aantal hebben we in 2021 geen 
eigen bijdrage van € 10.000,- kunnen halen, zoals dat in voorgaande jaren wel het geval was. 
Gelukkig kwam het schip met geld binnen in de vorm van een donatie van € 7.500,- van de St. 



 

 

Seniorenhuisvesting en ook nog een legaat van € 500,-. Ook kwamen er spontane giften binnen van 
Vensterleden. Alles bij elkaar was dit voldoende om niet in de min te komen, maar er is wel ± € 
3.000,- van deze extra inkomsten opgesnoept. 
 
In de ALV van oktober 2021 is besloten, dat er met mate mag worden ingeteerd op het vermogen, 
mits er een stevige buffer blijft bestaan voor onvoorzien. Voorlopig neemt het vermogen alleen nog 
maar toe, met dank aan de gulle gevers. Het Venster staat er financieel goed voor! 
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