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Toelichting jaarstukken 2020
Balans
Reserves: de reserveringen voor Monument V1 en monumentenplaatjes kunnen in 2021
vrijvallen. Het monument V1 is gerealiseerd en het project voor monumentenplaatjes is
afgerond. Voor de eigen bijdrage in het project digitalisering archief is € 1500 gereserveerd.
De totale kosten zijn geraamd op €11.500.- Door donaties,fondsbijdragen en sponsoring is
voorzien in dekking van de resterende kosten. In 2021 wordt hier uitvoering aan gegeven.
Vooruitontvangen: dit betreft enerzijds een subsidie van €892 van de Rabobank waarmee
een deel van het project digitalisering wordt gedekt. Daarnaast is er voor de jaarlijkse
tentoonstelling in de Smidse een bijdrage toegekend van € 925. Door Corona wordt dit
doorgeschoven naar 2021.
Debiteuren/Crediteuren: dit betreft de kosten ad € 1200 van de grenspaal “Zunasche heide”
die door de provincie worden vergoed.
Verlies- en winstrekening 2020
Algemeen: door de coronaperikelen is het uitgavenpatroon nogal afwijkend van de begroting.
Daarnaast zijn de uitgaven ook per organiek onderdeel zichtbaar gemaakt. Hiermee wordt o.a.
beoogd werkgroepen inzicht te geven in hun budgetruimte.
Baten: hier is bijdrage van de provincie verantwoord voor de grenspaal Zuna. De kosten zijn
onder de werkgroep Plattelands- en dorpsbeeld verantwoord.
Lasten: onder werkgroep archief is € 1500 voor de eigen bijdrage in het project digitalisering
archief opgenomen.
Begroting 2021
Algemeen: het jaar 2021 wordt voor de werkgroep archief een boeiend jaar. Veel energie zal
gaan zitten in de digitalisering van ons archief. Hierdoor wordt de toegangkelijkheid voor het
publiek fors verbeterd. Een ander belangrijk doel is de toekomstige digitale borging van ons
waardevolle archief. De totale investering is begroot op € 11.500. Dit betreft kosten voor
werkplek, dataopslag, lijnverbinding, , scanapparatuur, infozuil e.d. Middels fondswerving en
sponsoring en een eigen bijdrage is in de dekking voorzien. De sponsoren voor dit project, de
Rabo bank, Pr. Bernard Cultuurfonds, Dorpsfondsen Nijverdal en Hellendoorn en Expert
Doornebal hebben ons ruim € 8 500 toegezegd. Hiermee en een eigen bijdrage is een groot
gedeelte van de investering gedekt.
De tentoostelling in de Smidse is doorgeschoven naar 2021. Onzeker is of de expositie dit jaar
doorgang kan vinden als gevolg van de Corona. Dit geldt ook voor andere activiteiten.
Werkgroep Archief: Deze uitgaven zijn moeilijk in totaliteit in te schatten. Een deel van het
jaar is reeds verstreken en daar heeft ook Corona haar invloed gehad. Voor het archiefproject
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zullen de jaarlijkse kosten vanaf 2022 zo’n € 1.750 bedragen. Dit jaar hebben we €1.500
opgenomen als eerste reservering voor de vervanging van ICT-apparatuur.

