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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. 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. Geregeld worden ook dubbeldikke themanummers uitgebracht. Een dubbeldik
nummer komt dan in de plaats van een standaardnummer.
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
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.
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2. Activiteiten
Holland Historisch Tijdschrift ontplooide in 2021 de volgende activiteiten.
Tijdschrift
Er werden vier nummers van het Tijdschrift uitgebracht, in maart, juni, oktober en december. Het betrof
uitsluitend reguliere nummers van 48 pagina’s, er werden in 2021 geen dubbeldikke nummers
uitgebracht. De nummers werden verzonden aan de donateurs; daarnaast werd een aantal losse
nummers via de eigen website verkocht. Die losse verkoop is groeiende, maar vereist wel een actief
beleid.
2021-1
2021-2
2021-3
2021-4

Holland Bollenland
600 jaar Elisabethsvloed
Visserij in Holland
Holland Varia

Nr 2021-1 richtte zich op de oorsprong en voortgang van de bollenteelt en -cultuur in Holland. Ook de
veranderingen in de loop van de tijd en het ‘bollentoerisme’ kwamen aan bod. Het nummer werd
enthousiast begroet, ook bij ‘nieuwe’ doelgroepen.
Coördinatie: Marieke Dwarswaard, Henk Looijesteijn en Koen Marijt
Nr 2021-2 verscheen ter gelegenheid van de herdenkingen van 600 jaar Elisabethsvloed, 1421-2021.
Het nummer sloot zodoende aan bij tal van evenementen en herdenkingen. Een groot aantal daarvan
ging helaas niet door vanwege de covid-maatregelen, maar de in het nummer aangekondigde
tentoonstelling in het Dordrechts Museum gelukkig wel. De oplage was vergroot, omdat 200 exx bij
wijze van afname geleverd werden aan het Erfgoedhuis Zuid-Holland ter verspreiding onder diens
achterban.
Coördinatie: Ad van der Zee, Isabel Casteels en Henk Looijesteijn
Nr 2021-3 In dit nummer wilde Holland aandacht besteden aan de visserij in sociaal-historische context
en daarmee minder aan de technisch-economische aspecten. Het leven rondom de visvangst stond
centraal. Het nummer werd gepresenteerd tijdens een symposium in Museum Vlaardingen op 1
oktober. Net als in het jaar daarvoor werd dit symposium ook online uitgezonden via een livestream,
wat mede mogelijk gemaakt werd door de Samenwerkende Maritieme Fondsen.
Coördinatie: Wouter Linmans, Frank de Hoog (symposium), Koen Marijt en Laurien van der Werff
Nr 2021-4 ‘Holland Varia’ was een open nummer zonder vast thema. In dit nummer kon de winnares
van de Holland scriptieprijs (Maroesjka Verhagen) haar scriptie in artikelvorm delen en was er ruimte
voor enkele ingezonden artikelen. Het nummer was het eerste dat in samenwerking met Drukkerij
Verloop is verschenen. De donateurs van Holland werden door middel van een ingestoken brief van de
overgang op de hoogte gesteld.
Coördinatie: Marieke Dwarswaard, Carin Gaemers, Jaap de Haan, Romy Beck (eindfase)
Overgang van Verloren naar Verloop
Na een periode van samenwerking die teruggaat tot de jaren 1990, besloten Stichting Holland
Historisch Tijdschrift en Uitgeverij Verloren hun samenwerking in goed overleg te beëindigen. Het
initiatief hiertoe werd genomen door het bestuur van Holland en werd vooral ingegeven door de
stelselmatige toename van de kosten in relatie tot het dalend aantal donateurs. Groei, dan wel
tenminste stabilisatie van het aantal donateurs is een belangrijk speerpunt van het beleid, maar
desondanks moesten we constateren dat inkomsten en uitgaven steeds minder goed in balans waren.
Na een vergelijkend onderzoek werd in het voorjaar van 2021 contact gelegd met Drukkerij Verloop in
Alblasserdam. Deze drukkerij verzorgt mooi vormgegeven tijdschriften in kleinere oplagen. De door hen
verstrekte offerte voor Holland voldeed aan onze wensen tot kostenreductie met behoud (of zelfs
verbetering) van kwaliteit. Verloop verzorgt voortaan tevens de verzending van het tijdschrift. Omdat
Verloren ook de donateursadministratie van Holland regelde, moesten we daarvoor naar een andere
oplossing zoeken (zie Mutaties).
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Het Visserijnummer (2021-3) was het laatste nummer dat we samen met Verloren maakten, vanaf
nummer 2021-4 wordt het tijdschrift door Verloop geproduceerd.
Holland en covid
Omdat in 2021 geen grote evenementen met publiek stonden gepland, had Holland relatief weinig last
van de beperkende maatregelen vanwege covid. De verschillende redactievergaderingen werden
online gehouden, de Zomervergadering (toen de maatregelen even niet van kracht waren) kon wel
doorgaan, maar had meer het karakter van een sociale ontmoeting. Ook het Visserijsymposium kon
plaatsvinden. De covid-maatregelen hadden wel enig effect op de communicatie en samenhang binnen
de redactie. Redactieleden zagen elkaar niet meer ‘live’, wat de slagvaardigheid en cohesie soms
hinderde. De verwachting is dat dit in 2022 geheel zal zijn verbeterd.
Subsidies en subsidiewerving
In 2021 werden geen dubbelnummers gemaakt waarvoor subsidie van een derde partij nodig was. Wel
was er een verhoogde oplage van 200 exx van het Elisabethsvloednummer. Het Visserijsymposium
werd ondersteund door een bijdrage van de Samenwerkende Maritieme Fondsen.
In 2021 werden subsidies geworven ten behoeve van de nog uit te brengen themanummers over ‘1572’
en ‘1672’ in 2022. De verschijning van deze beide nummers alsmede een te houden symposium in
augustus 2022 werden daarbij als één samenhangend project gepresenteerd bij verscheidene fondsen.
Van het Comité SW 1572, Prins Bernhard Cultuurfonds Noord- en Zuid-Holland, de Jurriaanse Stichting
en de Gravin van Bylandt Stichting ontvingen we positieve toezeggingen. In het jaarverslag over 2022
zullen deze bijdragen nader worden gepreciseerd.
Symposium
Rondom het verschijnen van het nummer Visserij in Holland werd in samenwerking met Museum
Vlaardingen op 1 oktober een symposium georganiseerd. Er waren enkele specialisten uitgenodigd om
hun visie op het onderwerp te geven. Vanwege de covid-maatregelen mocht slechts een beperkt aantal
mensen (met geldige QR-code) aanwezig zijn. Het symposium werd live gestreamd en is ook nog te
bekijken via het YouTube Kanaal van Holland Historisch Tijdschrift. De techniek van de livestream was
in handen van De Kroepoekfabriek uit Vlaardingen. De meerkosten van het symposium werden
mogelijk gemaakt door een subsidie van de Samenwerkende Maritieme Fondsen.
Vergaderingen redactie en bestuur
De redactie onder leiding van hoofdredacteur Arjan Nobel (sinds 2014) vergaderde viermaal, in maart,
juni, september en december, voornamelijk via Zoom. De zomervergadering werd gehouden in
Noordwijk aan Zee en had meer het karakter van een informeel samenzijn (net toen dat tijdens de
pandemie even mogelijk bleek) dan van een formele vergadering.
In 2021 traden enkele nieuwe leden tot de redactie toe die nu bestaat uit 18 personen, inclusief de
illustrator, de hoofd- en eindredacteur. Redactiesecretaris is Isabel Casteels. Eindredactrice Rosa de
Jong zal langere tijd in het buitenland verblijven en trad daarom terug. Haar plaats werd ingenomen
door Lotte van Hasselt.
Het bestuur van Stichting Historisch Tijdschrift Holland vergaderde verschillende malen apart
gedurende 2021. Dit was ingegeven door de voorgenomen overstap van Verloren naar Verloop wat
soms intensief overleg vereiste. Deze vergaderingen vonden allemaal via Zoom of Teams plaats.
Hoewel zij formeel geen lid van het bestuur uitmaken werden de vergaderingen ook bijgewoond door
hoofdredacteur Arjan Nobel en Romy Beck (uitvoerende voor marketing en sales).
Mutaties
Roosje Peeters trad toe tot het bestuur met als speciale taak het verzorgen en begeleiden van de
donateursadministratie. Sinds de overgang naar Verloop hebben we deze administratie in eigen beheer
genomen en achtten we het verstandig om deze taak apart bij een bestuurslid onder te brengen.
Het bestuur besloot verder dat regelmatig redactieleden worden uitgenodigd om deel te nemen aan de
vergaderingen met het oog op speciale expertise.
Per 31 december 2021 bestaat het bestuur van Stichting Holland Historisch Tijdschrift uit de volgende
leden:
Ad van der Zee - voorzitter
Wouter Linmans - secretaris
Danièle Rigter - penningmeester
Stichting Historisch Tijdschrift Holland
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Frank de Hoog - lid (marketing & pr)
Roosje Peeters - lid (administratie)
Marieke Dwarswaard - beoogd secretaris in 2022
Online activiteiten
Mede ingegeven door de verschillende lockdowns heeft Holland zijn online aanwezigheid verder
uitgebreid en verstevigd. In de Thuishoek gaan de redacteuren op zoek naar verhalen uit hun
woonplaats. Ook de Hollandse Podcast Parade kende weer verschillende afleveringen. De sterke
zichtbaarheid op sociale media heeft geleid tot een flinke groei in het aantal volgers op Twitter en
Facebook. Ook op Instagram en LinkedIn is Holland aanwezig.

3. Donateurs

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

Donateurs die de vastgestelde minimumbijdrage betalen, krijgen kosteloos de uitgaven van het
Historisch Tijdschrift Holland toegezonden.
De minimumbijdrage is in 2019 gewijzigd en vastgesteld op € 39,-.
Voor studenten geldt een korting daarop van € 20,- en in verband met de hogere porto voor donateurs
buiten de Benelux een toeslag van € 13,-.
Instellingen en bibliotheken betalen vanaf 2019 een jaarlijkse bijdrage van € 50,-.
Gedurende een reeks van jaren nam bijna elk jaar het aantal 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. Uit
onderstaande grafiek blijkt dat de doelstelling van 2008 bepaald niet verwezenlijkt is.
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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. Het aantal donateurs per 31 december 2021 bedraagt 336.

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 verzorgde tot oktober 2021 de adressering en verzending van de
uitgaven van de stichting alsmede het voeren van de donateurs- en lezersadministratie, het verzenden
van de donatie- nota’s, het administreren van de betalingen en het verzenden van
betalingsherinneringen.
Vanaf december 2021 wordt het tijdschrift geproduceerd door Drukkerij Verloop en door dit bedrijf
verzonden. De donateurs- en betalingsadministratie berust sindsdien direct bij het bestuur van de
Stichting Holland Historisch Tijdschrift. Deze administratie is bereikbaar via het mailadres
donateurs@tijdschriftholland.nl. In 2022 zullen de facturen door Verloop worden verstuurd. Het is ons
streven om dat voortaan zelf te doen, zoveel mogelijk per e-mail.
Voorts hebben wij een separate bankrekening voor de donatieontvangsten. De mutaties daarop worden
door het bestuur 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 daarom 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,
is 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 2021 sluit af met een positief resultaat van € 1.572,19.
De totale inkomsten worden grotendeels besteed aan de doelstelling van de stichting en een klein
percentage aan kosten voor administratie en bestuur.
Amsterdam, juni 2022

Danièle Rigter, penningmeester
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7. Balans per 31 december 2021 met vergelijkende cijfers 2020
Bedragen in Euro’s

Activa
31.12.2020

31.12.2021

Vorderingen en overlopende posten
Liquide middelen

Totaal

0,00

0,00

27.306,03

28.628,22

27.306,03

28.628,22

Passiva
31.12.2020
Vermogen
Begin boekjaar
Resultaat boekjaar
Vermogen eind boekjaar

31.12.2021

22.310,85
893,71

+

21.417,14
1.572,19

21.417,14

22.989,33

Reserve Promotie

1.000,00

1.000,00

Fonds Geschiedschrijving Holland

4.888,89

4.638,89

0,00

0,00

27.306,03

28.628,22

Kortl. schulden en overl. passiva
Totaal
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8. Staat van Baten en Lasten 2021 met vergelijkende cijfers 2020

Contributies/donaties
Verkoop publicaties
Subsidie
Overige baten

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

Stichting Historisch Tijdschrift Holland

Baten 2020

Baten 2021

15.843,25

15.354,00

549,88

4.163,81

0

1.300, -

108,90

0,70

16.502,03

20.818,51

Lasten 2020

Lasten 2021

16.334,19

15.590,83

0,00

1.359,05

842,99

1.015,34

69,00

70,89

149,56

1.209,61

0,00

0,00

- 893,71

1.572,19

16.502,03

20.818,51
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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

546,46
446,32
27.635,44
28.628,22

Kortlopende schulden en overlopende passiva
Fonds Geschiedschrijving Holland
saldo 1 januari 2021
L.A. v.d. Heide - scriptieprijs Holland

-

4.888,89
250,00
4.638,89
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10. Specificaties baten en lasten
Donaties o.b.v. minimumbedrag
Losse verkoop
Subsidies
Overige
Totaal baten

15.354,00
4.163,81
1.300,00
0,00
20.817,81

Ontvangen rente vermogensspaarrekening
Totaal overige baten

0,70
0,70

Uitgave Tijdschrift 2021 - 1
Uitgave Tijdschrift 2021 - 2
Uitgave Tijdschrift 2021 - 3
Uitgave Tijdschrift 2021 - 4
Totaal kosten publicaties incl. verzending

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

Stichting Historisch Tijdschrift Holland

3.925,46
4.338,13
4.198,94
3,128,30
15.590,83

395,34
202,20
417,80
1.015,34
69,00
0,00
0,00
70,89
149,56
1.209,61
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11. Samenstelling bestuur per 31 december 2021

Naam en woonplaats:

Functie:

A. van der Zee, Heemstede

Voorzitter

13.06.2015

W.F.J. Linmans, Leiden

Secretaris

19.06.2020

R.M.M. Peeters, Amsterdam

Bestuurslid

01.10.2021

D.P. Rigter, Amsterdam

Penningmeester

12.04.2018

F.M.P. de Hoog, Voorburg

Bestuurslid

19.06.2020
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