Historische Vereniging Borculo
Morsmanshof 99
7271 KC Borculo
www.hisvebo.nl
info@hisvebo.nl

Door het opnemen van onze vereniging als anbi-instelling is het mogelijk om de donatie als gift af te
trekken bij de aangifte inkomstenbelasting.
De Historische Vereniging Borculo heeft als RSIN/fiscaalnummer ANBI 816433215.
Het postadres is Morsmanshof 99 te Borculo.
De vereniging heeft als doel de beoefening van historie en volkskunde in de ruimste zin van het woord,
in het bijzonder van de gemeente Borculo met de daarbij behorende kerkdorpen en buurtschappen en
het opwekken van belangstelling voor- en het opsporen en verzamelen van al hetgeen betrekking heeft
op het hiervoor genoemde doel en voorts al hetgeen daarmee verband houdt, een en ander in de meest
ruime zin des woords. De vereniging tracht haar doel te bereiken onder meer de verwezenlijken door
het houden van bijeenkomsten, het organiseren van excursies, het uitgeven van geschriften en
medewerking verlenen aan het behoud van het aan de gemeente Borculo en omstreken eigene, al dan
niet in samenwerking met andere instellingen met een verwant doel en voorts alle andere middelen,
welke tot het bereiken van het doel van de vereniging bevorderlijk kunnen zijn.
De plannen voor de komende jaren zijn het verzorgen van periodieke geschriften in de vorm van de
Borklose Maote en themanummers, vastlegging van de historie en volkskunde in fysieke en digitale
vorm, houden van bijeenkomsten en organiseren van excursies.
Het bestuur van de vereniging bestaat uit:
H.A. Kraayenhof, voorzitter
E.M. Schutte, penningmeester
I. Rouwenhorst-Kluvers, secretaris
J. Meilink, lid
P.W. Niewenhuis, lid
H. Hetzel, lid
H.H. Siebers, lid
M. Reinderink, lid
Het verenigingsbestuur ontvangt geen beloning voor de verrichte bestuurswerkzaamheden voor de
vereniging.

De laatst jaarrekening heeft betrekking op 2019 is nog niet door de kascommissie beoordeeld en nog
niet vastgesteld door de ledenvergadering als gevolg van de corona-crisis. Het bestuur heeft de
jaarrekening wel vastgesteld en heeft de volgende uitkomst:
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Balans per 31 december 2019
Activa
Inventaris
Voorraden
Vorderingen
Liquide middelen
Totaal activa
Passiva
Eigen vermogen
Vooruitontvangen bedragen
Kortlopende schulden
Totaal passiva
Staat van baten en lasten 2019
Baten
Contributies
Donaties
Opbrengst activiteiten
Incidentele activiteiten
Rentebaten
Totaal baten
Lasten
Kosten uitgaven boeken etc
Kosten ledenavonden
Afschrijvingen
Overige kosten
Incidentele kosten
Totaal lasten
Saldo baten en lasten

€
€
€
€
€

1.096,00
0,45
267,95
55.305,37
56.669,77

€
€
€
€

42.891,52
2.477,00
11.301,25
56.669,77

€
€
€
€
€
€

11.945,00
247,50
918,52
20.271,80
5,45
33.388,27

€
€
€
€
€
€
€

8.082,33
955,90
409,74
2.626,38
20.702,34
32.776,69
611,58

