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BALANS PER 31 DECEMBER (Bedragen in Euro) 2018 2017

ACTIVA

Vlo ende ac va

Debiteuren 180 120

Vorderingen en overlopende ac va 580 580
Liquide middelen 113.776 88.688

_______ _______

Totaal ac va 114.536 89.388

PASSIVA

Reserves
Begin jaar 89.388 84.484
Saldo Baten en Lasten 24.841 4.904

_______ _______

Einde jaar 114.229 89.388

Kortlopende schulden en overlopende passiva 307 0
_______ _______

Totaal passiva 114.536 89.388
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN (Bedragen in Euro) 2018 2017

BATEN

Baten uit eigen fondsenwerving

Contribu es 10.560 10.770

Verkoop Abonnementen 925 1.000

Project subsidies 0 2.000

Niet-Project gerelateerde subsidies 0 4.250
_______ _______

totaal baten uit eigen fondsenwerving 11.485 18.020

Baten uit beleggingen

Ne o rentebaten -184 -118

Overige Baten 

Verkoop publica es 5 304

Bijzondere baten 25.000
_______ _______

Totaal Baten 36.306 18.206

LASTEN

Bestedingen aan de doelstelling

Overijsselse Historische Bijdragen 7.358 8.982

Nieuwsbrief 758 714

Ledenvergadering 400 400

Excursies 182 1.788

Overige ac viteiten 648 0

Onderhoud website 923 50

Bijsterbosprijs 0 0

Gi en 0 500
_______ _______

totaal bestedingen aan de doelstelling 10.269 12.434

Kosten van beheer en administra e

Administra e 712 712

Algemene Kosten 484 156
_______ _______

totaal kosten van beheer en administra e 1.196 868

_______ _______

Totaal lasten 11.465 13.302

Saldo baten en lasten 24.841 4.904
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TOELICHTING

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Voor zover niet anders vermeld, zijn ac va en passiva opgenomen voor de nominale waarde. 
Baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben. 
Werkzaamheden door leden worden om niet verricht en worden niet op geld gewaardeerd. 
Het bestuur ontvangt geen beloning voor zijn werkzaamheden.  

 Waardering van materiele ac va (Museale collec es en bibliotheek)

De museale collec es en de bibliotheek zijn niet gewaardeerd. Deze zijn in bruikleen gegeven aan 
diverse musea en instellingen. Eventuele kosten van aanschaffingen worden als lasten 
verantwoord.

Korte beschrijving van de Collec es

Op 1 augustus 1954 hee  de vereniging zekere museale voorwerpen en inventaris in bruikleen 
gegeven aan, wat nu is, S ch ng Stedelijk Museum Zwolle. De bruikleen is vastgelegd in een 
overeenkomst gedateerd 17 december 1964 en is aangegaan voor een periode van vijf jaren, 
s lzwijgend te verlengen. S ch ng Stedelijk Museum Zwolle hee  aangekondigd de 
bruikleenovereenkomst te gaan opzeggen i.v.m. slui ng van het museum in zijn huidige vorm.

In 2015 zijn het missaal van Johan van de Zande, 17de landcommandeur van de Ridderlijke 
Duitsche Orde, Balije van Utrecht, in 1415 gemaakt door Johannes van Malborch, en een brevier, 
Winterdeel, gebruikt door de Ridderlijke Duitsche Orde, Balije van Utrecht, tweede hel  15e 
eeuw, in bruikleen gegeven aan de Ridderlijke Duitsche Orde, Balije van Utrecht, voor een periode 
van vijf jaren.  

Een collec e handschri en (beschreven door E.D.Eijken, Inventaris van de verzameling 
handschri en van de Vereeniging tot Beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis, 15e-20e 
eeuw, Zwolle 1967 en 2000); archivalia (beschreven door A.J.Mensema, Inventaris op de 
archivalia, gecollec oneerd door de Vereeniging tot Beoefening van Overijsselsch Regt en 
Geschiedenis, met regestenlijst, 1385-1578, 14e-20e eeuw, Zwolle 1998); het archief van de 
vereniging (beschreven door T.M.Kleinjan, Inventaris van het archief van de Vereeniging tot 
Beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis, 1857-1996); het archief van de Vereeniging 
Thomas à Kempis, 1908-1938; en het archief van de Commissie tot Herdenking van E.J.Potgieter, 
1907-1908 te Zwolle, 1857-1996, Zwolle 1996, zijn bij Overeenkomst van Inbewaargeving van 14 
en 18 september 2000 in bewaring gegeven aan het Rijksarchief in Overijssel, tegenwoordig HCO.

Met de provincie Overijssel is in september/oktober 2005 een overeenkomst gesloten voor 
langdurige bruikleen van zekere archeologische vondsten ten behoeve van het “Provinciaal depot 
voor bodemvondsten Overijssel” te Deventer. 
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Een verzameling boeken vooral betrekking hebbend op de geschiedenis van Overijssel, beschreven
in de Catalogus van de bibliotheek van de Vereeniging tot Beoefening van Overijsselsch Regt en 
Geschiedenis, Deventer 1990, is voor perioden van vijf jaar met s lzwijgende verlenging in 
bruikleen gegeven aan de gemeente Deventer voor plaatsing in de Atheneum bibliotheek. Deze 
bruikleen is laatstelijk vastgelegd in een bruikleenovereenkomst van 30 augustus 2011.

De vereniging is eigenaar van het Thomas a Kempis monument op de Agnietenberg (zie p. 36-37 
‘’Bundels gebundeld’’).

Toelich ng op de balans

Debiteuren 

Betre  nog te ontvangen contribu es. In het verslagjaar is een bedrag van € 180 (2017: € 140) 
afgeboekt als oninbaar. 

Vorderingen en overlopende ac va

Dit betre  een verplicht aangehouden deposito bij PostNL (€ 580). 

Liquide middelen 

Voor beleggingen wordt uitsluitend gebruik gemaakt van spaarrekeningen. De liquide middelen 
zijn vrij opneembaar.

(Bedragen in Euro) 2018 2017

ING Zakelijke rekening 41.727 16.640

ING Zakelijke Kwartaal Spaarrekening 56.761 56.761
ING Zakelijke Spaarrekening 15.288 15.287

_______ _______
Stand einde boekjaar 113.776 88.688

Reserves

Aan de Reserves zijn geen bijzondere bestemmingen of doelstellingen verbonden.
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Toelich ng op de staat van baten en lasten

Contribu es

(Bedragen in Euro) 2018 2017

Contribu es gewone leden 8.130 8.220
Contribu e gezinsleden 60 60
Contribu e ridderschap 2.400 2.400
Extra ontvangsten van leden 150 230
A oekingen -180 -140

_______ _______
Totaal ontvangen contribu es 10.560 10.770

Leden (per 31/12)

2018 2017

Gewone leden 274 277
Gezinsleden 4 4
Ereleden 4 4
Leden via de ridderschap 93 95

_______ _______

Totaal Aantal leden 375 380

Abonnementen  OHB (per 31/12)

2018 2017

Aantal betaalde abonnementen 37 37
Aantal gra s abonnementen 5 10

_______ _______

Aantal uitstaande abonnementen 42 47
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Leden + Abonnementen OHB (per 31/12)

2018 2017

Aantal leden 375 380
Aantal uitstaande abonnementen 42 47

_______ _______

Totaal Leden + Abonnementen OHB 417 427

Nieuwe Leden + Abonnementen OHB 

2018 2017

Nieuwe leden 7 12
Nieuwe abonnementen OHB 0 2

Project-gerelateerde subsidies

In het verslagjaar werden geen Project-gerelateerde subsidies ontvangen.

Niet-Project-gerelateerde subsidies

In het verslagjaar werden geen Niet-Project-gerelateerde subsidies ontvangen.

Ne o rentebaten

Het gemiddelde rentepercentage ontvangen op de spaarrekeningen bedroeg 0.0% (vorig jaar: 
0.1%).

Verkoop publica es

Dit betre  de opbrengsten van verkopen van eerdere edi es van de Overijsselsche Historische 
Bijdragen en andere historische werken van de vereniging.

Bijzondere baten

In  verloren het verslagjaar werd een verzekeringsuitkering ontvangen van € 25.000 in verband 
met brandschade aan een schouwstuk, dat door de vereniging in bruikleen was gegeven aan het 
SMZ, en dat als gevolg van die schade als verloren moest worden beschouwd.

Overijsselsche Historische Bijdragen

Deze kosten bestaan voornamelijk uit de produc e van de jaaredi e, een vergoeding voor auteurs 
als beschreven in het colofon en een vergoeding voor de eindredac e.
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Ledenvergadering en Excursies

De jaarlijkse ledenvergadering valt samen met een excursie. In beginsel komen de kosten van de 
vergadering ten laste van de vereniging en dragen de deelnemers aan de excursies de kosten 
daarvan. De kosten van de vergadering worden forfaitair vastgesteld op € 400. Het saldo van de 
bijdragen van de excursiedeelnemers en de kosten van de excursies komt ten goede, c.q. ten laste 
van de vereniging.

Overige ac viteiten

De kosten van het bezoek aan Genemuiden en het Discussiecollege Overijsselsch Regt zijn voor 
rekening gekomen van de vereniging.

Gi en

In het verslagjaar werden geen Gi en gedaan.

Administra e

De kosten van de administra e betreffen de licen ekosten voor het boekhoud- en 
ledenprogramma Cash.

Algemene kosten

Betreffen de kosten van vergaderingen.
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Bestedingen aan de doelstelling

Het totaal van bestedingen aan de doelstellingen in verhouding tot het totaal van de baten uit 
eigen fondsenwerving bedraagt dit jaar 89% (vorig jaar 69%).

De kosten van eigen fondsenwerving zijn nihil, waarbij in aanmerking moet worden genomen dat 
inspanningen van bestuur, leden en auteurs niet op geld worden gewaardeerd.

De Vereeniging hee  geen werknemers in dienst.

Resultaatbestemming.

Het resultaat van het boekjaar wordt toegevoegd aan de Reserves.

Zwolle, 5 april 2019
Het Bestuur, 

mr. G.J. Jansen, voorzi er
jhr. drs. F.W.W.H. van Coeverden, secretaris
mr. F.A. Bakker, penningmeester
ir. H. Hengeveld
drs. L. Folkertsma
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