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Conform de statuten is een balans per 31 december 2020 en een Staat van baten en lasten 
over 2020 opgesteld.  
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Stichting Oranjecomité Hillegom
Van de Woestijneheem 51

2182 WL Hillegom

KvK  41167872

www.oranjecomitehillegom.nl

Balans

Activa 31-12-2020 31-12-2019
€ €

Liquide middelen 45.625         16.661         

Totaal 45.625         16.661         

Passiva 31-12-2020 31-12-2019
€ €

Vermogen 33.258         15.151         

Reserveringen 1.510           1.510           

Vooruitontvangen subsidie 2021 10.857         -               

Totaal 45.625         16.661         
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Stichting Oranjecomité Hillegom
Van de Woestijneheem 51

2182 WL Hillegom

KvK  41167872

www.oranjecomitehillegom.nl

Staat van baten en lasten

2020 2019
€ €

Baten

Subsidie 21.582         10.092         
Overige baten 334               11.954         

Totaal baten 21.916         22.046         

Lasten

Organisatiekosten 2.316           5.681           
Koningsdag 125               14.410         
Herdenking 4 en 5 mei + adoptieoverdracht 1.368           1.335           

Totaal lasten 3.808           21.425         

Resultaat baten en lasten 18.107         620               
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Toelichting op de balans en Staat van baten en lasten 

Algemeen 
2020 stond al een paar jaar in de agenda voor het OCH om eens flink uit te pakken vanwege het 
jubileumjaar van 75 jaar bevrijding. De voorbereidingen waren zo goed als afgerond toen alles in 
duigen viel vanwege COVID19. 
Enige voorbereidingskosten waren al gemaakt maar gelukkig konden met her en der wat moeite veel 
zaken kosteloos annuleren. 
Op het laatste moment hebben we met advertenties in de Weekendkrant en De Hillegommer een 
groot aantal mensen kunnen bereiken. In de paginagrote advertentie stonden een prijsvraag, 
vlaginstructies en andere leuke zaken. Hierop hebben we leuke reacties mogen ontvangen dat we 
ondanks dat er geen activiteiten mochten plaatsvinden er toch de moeite was genomen om toch iets 
te doen. Daarnaast hebben we een deel van de activiteiten online kunnen doen zoals een toespraak 
van de burgemeester op Koningsdag en een toespraak op 4 mei. 
 
Gedurende het voorjaar 2020 hebben we van diverse donateurs een bijdrage ontvangen voor het 
organiseren van de activiteiten. De ontvangen bijdragen hebben we teruggestort aan de 
desbetreffende bedrijven en personen. 

Liquide middelen 
Liquide middelen bestaan uit banktegoeden op een betaal- en spaarrekening en worden 
gewaardeerd tegen nominale waarde. 

Vermogen 
Het saldo van de staat van baten en lasten in positief. Het resultaat is toegevoegd aan het vermogen. 

Reserveringen 
In 2019 hadden we als onderdeel van de festiviteiten in de Hoftuin een klimmuur geregeld. Deze was 
echter op het allerlaatste moment toch niet beschikbaar. De hiervoor betaalde gelden hebben we in 
november 2019 teruggestort gekregen. Gezien de tijd van het jaar waren we niet in staat dit geld nog 
te besteden. De reservering betreft het retour ontvangen bedrag. Omdat we in 2020 geen activiteit 
hebben kunnen organiseren hebben we de reservering laten staan voor toekomstige jaren. 
 

Vooruitontvangen subsidie 2021 
Betreft het subsidiebedrag voor het jaar 2021 welke is ontvangen in december 2020. 

 

Ondertekening 
 
Hillegom, 16-04-2021 
  

G. Kleijheeg   C.H. de Joode   M.H.J. van den Berg AA 
Voorzitter   Secretaris   Penningmeester 
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