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1. Algemeen 

 
De Stichting Historisch Tijdschrift Holland (voorheen Historische Vereniging Holland) is statutair gevestigd 
te Dordrecht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 40321007. 
 
In de Algemene Leden Vergadering van de Historische Vereniging Holland gehouden op 23 juni 2012 te 
Rotterdam is besloten dat de rechtsvorm wordt gewijzigd van vereniging in stichting en dat de statuten 
opnieuw worden vastgesteld. De voor de wijziging van de rechtsvorm vereiste wettelijke toestemming is 
door de Rechtbank Dordrecht bij beschikking van 29 augustus 2012 verleend en vervolgens zijn de statuten 
zijn op 26 september 2012 ten overstaan van Notaris Mr. G. Schilperoort te Oud-Beijerland opnieuw 
vastgesteld. 
 
De Historische Vereniging Holland was een voortzetting van de op 5 juli 1947 opgerichte “Historische 
Vereniging voor Zuid-Holland” en de op 11 december 1967 in het leven geroepen "Stichting 
Contactcentrum voor regionale en plaatselijke geschiedbeoefening in Noord- en Zuid-Holland”. 
 
 
2. Bestuur 
 
Naam en woonplaats: Functie: Sinds:       
A.van der Zee, Bennebroek Voorzitter 13.06.2015 
A. Nobel, Oud-Beijerland Vice-voorzitter 24.04.2009 
S.T.D. Muurling, Amsterdam Secretaris 13.06.2015 
L.M. Bouman, Strijen Penningmeester 19.02.2007 
 
 
3. Doelstelling 
 
De stichting stelt zich ten doel het bevorderen van de kennis van en de belangstelling voor de geschiedenis 
van Holland onder een breed publiek.  
De stichting beoogt het algemeen nut en heeft geen winstoogmerk. 
 
De stichting tracht haar doel te bereiken door:  
- het bestuderen van Hollandse historische onderwerpen en thema's;  
- het stimuleren van kwalitatief hoogwaardig onderzoek op dat terrein en de resultaten hiervan 
  toegankelijk maken voor een breed publiek door het uitgeven van een tijdschrift; 
- het organiseren en initiëren van projecten rond de thema’s uit de geschiedenis van Holland. 
 
 
4. Tijdschrift 
 
Een redactieraad verzorgt de uitgave van het “Historisch Tijdschrift Holland” waarvan jaarlijks vier 
standaardnummers of twee standaardnummers en één dubbelnummer rond een specifiek thema 
verschijnen. 
 
In 2016 kwamen drie nummers van het tijdschrift uit: 

- Joods in Holland (2016-1) 
- Holland verzameld (2016-2) 
- Maritieme identiteit (2016-3/4) 

 
 
5. Scriptieprijs 
 
Het tijdschrift kent sinds 2009, een eigen scriptieprijs. Deze wordt jaarlijks uitgereikt aan de student met de 
beste BA- of MA-scriptie op het gebied van de Hollandse geschiedenis. De prijswinnaar krijgt, naast een 
geldbedrag, de kans om de scriptie om te werken tot een artikel en in het blad te publiceren. Het doel van 
de prijs is om meer bekendheid te krijgen binnen de wetenschappelijke wereld. Daarnaast biedt het aan 
historisch talent de mogelijkheid hun onderzoeksgegevens te delen met een groter publiek. 
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In 2016 is de prijs uitgereikt aan Lauren Heida (Universiteit van Amsterdam) voor haar scriptie genaamd 
Ordelijk, rechtvaardig en eenvoudig. De gemeente Amsterdam en de huisvesting van oorlogsslachtoffers 
1945-1946. 
 
 
4. Financiën 
 
In het verslagjaar bedroeg de jaarlijkse contributie c.q. donatie minimaal €37.50.  
Historische Vereniging Holland is per 1 januari 2008 door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut 
beogende Instelling (ANBI). 
 
De stichting wordt geheel gedreven door vrijwilligers; zij heeft geen betaalde krachten in dienst en de 
bestuurs- redactieleden ontvangen geen enkele vergoeding voor hun werkzaamheden anders dan voor de 
door hen gemaakte (reis)kosten. Dit geldt ook voor externe auteurs van het Tijdschrift. 
 
Het verslagjaar 2016 sluit af met een positief  operationeel resultaat van € 5.765,97, een verbetering van 
niet minder dan € 10.782,07 ten opzichte van 2015. Ongeveer de helft hiervan is voortgekomen uit 
subsidies, de andere helft door het verlagen van de productie- en verzendkosten voor de uitgave van de 
tijdschriften.  
 
Vastgesteld kan worden dat het mogelijk is om, ondanks een in 10 jaar tijd gehalveerd donateurs/leden-
bestand, een goed of wellicht beter Tijdschrift te maken en dat voor de financiering daarvan buiten de 
reguliere donaties Fondsen beschikbaar zijn. Met dank aan alle redactieleden en vooral ook zij die zich 
ingezet hebben om projectsubsidie te verwerven. 
    
Van de totale inkomsten is 91% direct besteed aan de doelstelling van de stichting en 9% aan kosten voor 
administratie en bestuur. 
 


