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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”.
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.
De stichting wordt geheel gedreven door vrijwilligers; zij heeft geen betaalde krachten in dienst en
de bestuurs- en 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.
Historische Vereniging Holland is per 1 januari 2008 door de Belastingdienst aangemerkt als
Algemeen Nut beogende Instelling (ANBI).
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 de reeks “Hollandse Studiën” werd in samenwerking met Uitgeverij Verloren B.V.
te Hilversum jaarlijks een boek uitgegeven over een belangwekkend thema uit de Hollandse
geschiedenis. Bij gebrek aan kwalitatief voldoende aangeleverde kopij die van belang kan worden
geacht in het kader van onze doelstelling is deze in 2008 stopgezet. De bestaande en nog
voorradige uitgaven in deze reeks kunnen door onze lezers met korting worden aangeschaft.
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.
In 2012 is de Stichting Geschiedschrijving Holland ontbonden en heeft zij uit haar batig
liquidatiesaldo een bedrag van € 12.888,89 aan onze stichting geschonken. Aan deze schenking
was de voorwaarde verbonden dat hieruit in de komende vijf jaren in elk geval een substantieel
deel zal worden aangewend voor de scriptieprijs waarmede de voorzetting van de scriptieprijs in
elk geval voor die vijf jaren werd gewaarborgd. Het geschonken bedrag is in haar geheel als
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bestemmingsreserve in de jaarrekening opgenomen en de jaarlijkse prijsuitkeringen zijn daarop in
mindering gebracht. Aan de beperkende voorwaarde is inmiddels voldaan zodat de
bestemmingsreserve thans ook voor andere doeleinden kan worden ingezet.

2. Activiteiten
Holland Historisch Tijdschrift ontplooide in 2019 de volgende activiteiten.
Tijdschrift
Er werden vier nummers van het Tijdschrift uitgebracht, in april, juni, oktober en december. Het betrof
uitsluitend reguliere nummers van 48 pagina’s, er werden in 2019 geen dubbeldikke nummers
uitgebracht.
2019-1
2019-2
2019-3
2019-4

De publieke ruimte in beeld
Honderd jaar vrouwen in de politiek
Schimmige zaken in Holland
Op zoek in Holland

Nr 2019-1 was een zogeheten ‘open nummer’, zonder vooraf vastgesteld thema, maar gebaseerd op
inzendingen. Nadat in de afgelopen tien jaar Holland uitsluitend themanummers had uitgebracht, wordt
dit jaar geëxperimenteerd met een wat vrijere invulling.
Coördinatie: Christoph van den Belt
Nr 2019-2 is gelieerd aan de herdenking van 100 jaar vrouwenkiesrecht en behandelt wat er gebeurde
nadat vrouwen kiesrecht hadden gekregen. Wat gingen ze doen op gemeentelijk en provinciaal niveau?
Het nummer werd mede mogelijk gemaakt door de provincie Noord-Holland die een speciale overdruk
financierde en rond het thema een tentoonstelling had ingericht.
Coördinatie: Eelco Beukers
Nr 2018-3 ‘Schimmige zaken’ richt zich op de keerzijden van Hollands economisch succes, waaronder
slavenhandel en bedrijven die speciale slavenverzekeringen verkochten, maar ook sterk vervuilende
industrieën. Vanuit hedendaags perspectief kunnen handelwijzen van bedrijven of overheden als
moreel aanvechtbaar worden beschouwd. Hoe gaan we daar mee om?
Coördinatie: Karin Lurvink
Nr 2019-4 was eveneens een open nummer, net zoals 2019-1. In dit nummer kon de winnares van de
Holland scriptieprijs (Isabel Casteels) haar scriptie in artikelvorm delen. Enkele andere auteurs was
gevraagd om een artikel voor Holland te schrijven, zonder vooraf bepaald thema.
Coördinatie: Christoph van den Belt
Symposium
Rondom het verschijnen van het nummer Het ontstaan van het graafschap Holland (2018-4) werd in
samenwerking met de provincie Zuid-Holland (die co-financier was van dit themanummer) en
Rijksmuseum het Muiderslot, op 24 januari 2019 een symposium gehouden op het Muiderslot, waar
niet alleen het themanummer officieel werd gepresenteerd, maar ook onderzoekslijnen voor de nabije
toekomst werden uitgezet. Het symposium werd voorgezeten door prof. Dick de Boer en bezocht door
ongeveer 40 deelnemers die een geanimeerde discussie voerden rondom de gepresenteerde
bijdragen. Het symposium, inclusief catering, werd geheel bekostigd door de provincie Zuid-Holland,
waarbij het Muiderslot de sfeervolle faciliteiten leverde. Holland zorgde voor de inhoudelijke
component, het uitnodigen van de sprekers en dergelijke.
Holland was aanwezig met een delegatie vanuit het bestuur en de redactie. In een naastgelegen ruimte
werden boeken en oude tijdschriftafleveringen verkocht waarvoor veel belangstelling bestond, hetgeen
een voor onze begrippen ruime omzet van een paar honderd euro opleverde.
Vergaderingen redactie en bestuur
De redactie vergaderde viermaal, in maart, juni, september en december, afwisselend in Leiden en
Amsterdam. De zomervergadering vond plaats in Oud Beijerland ten huize van de hoofdredacteur op
29 juni. Tijdens deze lange vergadering werden de lijnen uitgezet voor de komende jaren. Traditioneel
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werd deze vergadering besloten met een etentje, waar tevens afscheid werd genomen van redacteur
Karin Lurvink. Van redacteur Eelco Beukers was al eerder afscheid genomen tijdens een reguliere
redactievergadering.
In 2019 traden verschillende nieuwe leden tot de redactie toe die nu bestaat uit 18 personen, inclusief
de illustrator, de hoofd- en eindredacteur.
Het bestuur van HHT vergaderde daarnaast nog apart in februari 2019, waar de jaarstukken van 2018
werden besproken en vastgesteld.

3. Donateurs

(tot 2012 leden i.p.v. donateurs)

Donateurs die de vastgestelde minimum bijdrage betalen krijgen kosteloos de uitgaven van het
Historisch Tijdschrift Holland toegezonden.
De minimum bijdrage is in verband met de verhoging van het lage BTW tarief van 6 naar 9% in 2019
gewijzigd en vastgesteld op € 39,00.
Voor studenten geldt een korting daarop van € 20,00 en in verband met de hogere porto voor
donateurs buiten de Benelux een toeslag van € 13,00.
Instellingen en bibliotheken betalen vanaf 2019 een jaarlijkse bijdrage van € 50.
Gedurende een reeks van jaren nam bijna elk jaar het aantal van onze geregistreerde en betalende
donateurs af, (van 931 in 2007 tot 460 in 2015). Deze daling betrof voornamelijk het bestanddeel
natuurlijke personen.
Een substantieel deel van onze donateurs zijn rechtspersonen (w.o. universiteiten in binnen- en
buitenland, musea, bibliotheken, verenigingen, lagere overheden e.d.). Binnen die groep worden de in
het Historisch Tijdschrift Holland beschreven studies als waardevol beschouwd. Hun aantal blijft dan
ook redelijk stabiel.
Om deze groep te kunnen blijven bedienen moet er echter voldoende massa in ons totale bestand
donateurs zijn en blijven. Daarop is dan ook ons beleid gericht.
In 2008 is door het toenmalige bestuur 2008 een eerste aanzet gemaakt voor de ontwikkeling van
nieuw beleid om onze doelstelling te verwezenlijken en het verloop van het ledenbestand in opwaartse
zin om te buigen. Onderdeel daarvan was de ‘upgrading’ van ons “Tijdschrift” en de website.
boeken. Uit onderstaande grafiek blijkt dat de doelstelling van 2008 bepaald niet verwezenlijkt is.

ontwikkeling dona7es
100
80
60
40
20
0
2007 2008 2006 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
totaal dona7es x 1.000

aantal donateurs x 10

minimum dona7e per jaar

minimum dona7e per jaar

Stichting Historisch Tijdschrift Holland

Jaarverslag 2019

pagina 4

Tot en met 2015 heeft dit de terugloop niet kunnen stuiten. In 2016 hadden wij weliswaar een klein
plusje van 18 donateurs, maar in 2017 liep het aantal donateurs terug naar een nieuw dieptepunt van
431. In 2019 is de afname beperkt gebleven. Het aantal donateurs per 31/12 2019 bedraagt 412.

4. Opzet van de administratie
De financiële administratie wordt sinds 2007 op basis van algemeen gebruikelijk
boekhoudkundige principes gevoerd.
Uitgeverij Verloren B.V. te Hilversum verzorgt de adressering en verzending van de uitgaven van de
stichting alsmede het voeren van de donateurs- en lezersadministratie, het verzenden van de donatienota’s, het administreren van de betalingen en het verzenden van betalingsherinneringen.
Voor de lezersadministratie is een postbusadres in Hilversum en een e-mailadres geopend die beheerd
worden door Verloren.
Voorts hebben wij een separate bankrekening voor de donatieontvangsten. De mutaties daarop worden
door Verloren in de lezersadministratie verwerkt. Via internetbankieren wordt deze bankrekening
beheerd door de penningmeester.

5. Waarderingsgrondslagen
Vorderingen, liquide middelen en schulden worden gewaardeerd op de nominale waarde verminderd
met een eventueel noodzakelijk geachte voorziening voor oninbaar.
De voorraad boeken en tijdschriften zijn in het jaar van aanschaf direct ten laste van het resultaat
geboekt en worden derhalve in de balans niet geactiveerd. Eventuele verkopen daaruit worden in het
jaar van ontvangst van de verkoopopbrengst als bate opgenomen.
Voor in de toekomst voorziene uitgaven voor (onderhoud aan) de website en nieuw promotiemateriaal
was een bestemmingsreserve ten laste van het resultaat opgebouwd.
De donaties worden als bate opgenomen voor zover zij op het moment van het opmaken van deze
jaarrekening daadwerkelijk ontvangen zijn.

6. Financiële resultaten verslagjaar
Het verslagjaar 2019 sluit af met een positief resultaat van € 785,59.
Vermeldenswaard is dat in 2019 van de provincie Noord-Holland een bijdrage werd ontvangen van
€ 1500,- ten einde een overdruk van één bepaalde bijdrage uit aflevering 2019-2 te financieren en
tevens enkele maanden vóór het verschijnen van dat nummer uit te brengen ten behoeve van een
tentoonstelling.
Vastgesteld kan worden dat het tot nog toe mogelijk is om een goed Tijdschrift te maken mits voor de
financiering daarvan buiten de reguliere donaties beschikbare externe bronnen worden aangeboord.
Met dank aan alle redactieleden.
De totale inkomsten worden grotendeels besteed aan de doelstelling van de stichting en een klein
percentage aan kosten voor administratie en bestuur.
Amsterdam, april 2020
Danièle Rigter, penningmeester
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7. Balans per 31 december 2019 met vergelijkende cijfers 2018
Bedragen in Euro’s

Activa
31.12.2018

31.12.2019

Vorderingen en overlopende posten
Liquide middelen

totaal

0,00

0,00

28.414,15

28.699,74

28.414,15

28.699,74

Passiva
Vermogen
Begin boekjaar
Resultaat boekjaar
Vermogen eind boekjaar

-

31.12.2018

31.12.2019

23.852,26
2.327,00

21.525,26
785,59
21.525,26

22.310,85

Reserve Promotie

1.000,00

1.000,00

Fonds Geschiedschrijving Holland

5.888,89

5.388,89

0,00

0,00

28.414,15

28.699,74

Kortl. schulden en overl.passiva
totaal
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8. Staat van Baten en Lasten 2019 met vergelijkende cijfers 2018

Contributies/donaties
Verkoop publicaties
Overige baten

Kosten Publicaties
Administratie- &
kantoorkosten
P.R. kosten
Bestuurskosten
Overige lasten
Saldo resultaat boekjaar

Stichting Historisch Tijdschrift Holland

Baten 2018

Baten 2019

14.697,75

17.571,85

30,00

572,15

3.150,00

1.525,08

17.877,75

19.669,08

Lasten 2018

Lasten 2019

16.182,48

17.121,76

1.165,48

1.127,60

39,00

69,00

2.073,85

565,13

598,94

0,00

-2.327,00

785,59

20.204,75

20.169,08
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9. Specificaties en toelichting balans
Bedragen in Euro’s

Vorderingen en overlopende activa
Liquide middelen
ABN AMRO bank 56.32.12.381 betaalrekening
ABN AMRO bank 59.03.46.075 donatierekening
ABN AMRO bank 45.09.49.451 vermogensspaarrekening

760,68
313,22
27.625,84
28.699,74

Kortlopende schulden en overlopende passiva
Fonds Geschiedschrijving Holland
saldo 1 januari 2019
L.A. v.d. Heide - scriptieprijs Holland

-

5.888,89
500,00
5.388,89
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10. Specificaties baten en lasten
Donaties o.b.v. minimumbedrag
Losse verkoop
Subsidies
Overige
Totaal baten

Ontvangen rente vermogensspaarrekening
Totaal overige baten

Uitgave Tijdschrift 2019 - 1
Uitgave Tijdschrift 2019 - 2
Uitgave Tijdschrift 2019 - 3
Uitgave Tijdschrift 2019 - 4
Totaal kosten publicaties incl. verzending

Kosten donateurs administratie
Bankkosten
Porto en vrachtkosten
Totaal Administratie- en kantoorkosten
Kosten Website
Kosten Symposium
Overige PR-kosten
Totaal PR kosten
Overige kosten bestuur en redactie
Totaal Bestuurskosten

17.571,85
572,15
1.500,00
0,00
19.669,08

25,08
25,08

4.274,76
4.373,00
4.405,09
4.069,00
17.121,76

659,29
214,81
253,50
1.127,60
69,00
0,00
0,00
69,565,13
565,13
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11. Samenstelling bestuur per 31 december 2019

Naam en woonplaats:

Functie:

A. van der Zee, Heemstede

Voorzitter

13.06.2015

A. Nobel, Oud-Beijerland

Vice-voorzitter

24.04.2009

S.T.D. Muurling, Amsterdam

Secretaris

13.06.2015

D.P. Rigter, Amsterdam

Penningmeester

12.04.2018
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