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Landelijke vereniging ter bevordering van de kennis van archeologie, architectuur en bouwgeschiedenis, cultuurlandschap en monumenten

Jaarverslag en jaarrekening

Voorwoord
Het jaar 2020 gaat ook bij de KNOB de boeken in als vooral het Corona jaar. Voor ons betekende dat
geen studiedagen en andere fysieke ontmoetingen. Gelukkig lukte het ook dit jaar dankzij de nimmer
aflatende inzet van de redactieleden weer vier prachtige KNOB-bulletins op onze deurmatten te
bezorgen.
Dat een crisis vernieuwingen entameert, bewijst ook de KNOB. Zo is de opgestarte reeks zeer
geslaagde digitale colleges niet alleen het bewijs van de wendbaarheid van deze eerbiedwaardige
organisatie op leeftijd, maar laat het ook zien dat we andere mensen laagdrempelig deelgenoot
kunnen maken van het belang van onze missie. Ook onze verschijningsvormen op social media als
instagram, facebook en twitter dragen hieraan bij. Volgt u ons al, deelt u onze berichten in uw eigen
kringen?
De grootste les van 2020 en voort te zetten in 2021 en nog lang daarna is dan ook: het loont telkens
weer ons cultureel erfgoed te koesteren, te bediscussiëren en te plaatsen in steeds veranderende
omgevingen.

Korrie Louwes
Voorzitter
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KNOB Collegetour
2020 werd getekend door een pandemie die de afgelopen tijd niet alleen crisis heeft veroorzaakt in
de samenleving op diverse manieren, maar ook leidt tot herbezinning op wat nabij is, wat daarvan
moet worden gekoesterd en bediscussieerd. Met de digitale collegereeks KNOB Collegetour draagt
de KNOB hieraan bij.
De KNOB Collegetour laat deskundigen aan het woord en biedt een platform om
onderzoeksresultaten, ambities en ideeën te delen. Een vooral leuke manier om mensen uit het
werkveld beter te leren kennen en informatie te krijgen omtrent onderzoeksmethodiek, promoties
en verwachtingen.
Ook na de lockdown gaat de KNOB door met de KNOB Collegetour, naast de organisatie van fysieke
studiedagen.

121 jaar KNOB: de doelstellingen van 1899 anno 2020
Datum: 26 juni 2020
Spreker: Gabri van Tussenbroek, Monumenten en Archeologie Amsterdam/
Universiteit van Amsterdam

121 jaar KNOB
de doelstellingen van 1899 anno 2020

Gabri van Tussenbroek
Monumenten en Archeologie gemeente Amsterdam/
Universiteit van Amsterdam
Op vrijdag 26 juni 2020 gaf Gabri van Tussenbroek, hoogleraar Stedelijke identiteit en monumenten
aan de Universiteit van Amsterdam, bouwhistoricus bij Monumenten en Archeologie van de
gemeente Amsterdam en oud-redacteur van Bulletin KNOB, met zijn lezing 121 jaar KNOB. De
doelstellingen van 1899 anno 2020 de aftrap voor de online KNOB Collegetour. Gabri van
Tussenbroek ging terug naar de beginjaren van de KNOB. Hoe is de kijk op kennisuitwisseling, strijd
voor behoud en documentatie van bouwwerken de afgelopen 121 jaar veranderd? Zijn we aspecten
die vroeger van belang waren uit het oog verloren? De lezing is online terug te kijken.
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Een postmoderne Mendini in Amsterdam
Datum: 30 oktober 2020
Sprekers: Eva de Bruijne, afdeling Monumenten van de gemeente Hoorn, en Coert Peter Krabbe,
Monumenten en Archeologie Amsterdam

Tijdens de KNOB Collegetour Een postmoderne Mendini in Amsterdam. Het vergeten wooninterieur
van Frans Haks op 30 oktober 2020 vertelde Eva de Bruijne over haar onderzoek naar een recentelijk
herontdekt postmodern interieur in Amsterdam. Het gaat om het vergeten wooninterieur van wijlen
directeur van het Groninger Museum Frans Haks dat werd ontworpen door Italiaanse architectontwerper Alessandro Mendini. De methodiek en resultaten van het onderzoek kwamen naar voren:
Wat wilden de opdrachtgever en ontwerper tot uitdrukking brengen met dit interieur, hoe deden zij
dat en wat is het belang van dit nu beschermde jonge interieur?
Coert Peter Krabbe belichtte vanuit zijn positie als architectuurhistoricus bij Monumenten en
Archeologie van de gemeente Amsterdam (MenA) als tweede spreker van deze collegetour het
Mendini interieur. Hij legde de werkwijze van MenA uit en liet zien hoe ingewikkeld het was om het
Mendini-interieur te behouden. De lezing is online terug te kijken.
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Koloniën van Weldadigheid. Over het nominatieproces van deze landbouwkoloniën
voor armoedebestrijding als UNESCO Werelderfgoed
Datum: 3 december 2020
Spreker: Wendy Schutte, Programmabureau Koloniën van Weldadigheid

Wat zijn de Koloniën van Weldadigheid eigenlijk? Hoe werkt dat, UNESCO werelderfgoed worden?
Waar krijg je mee te maken en hoe lang duurt dat? Wat voor onderzoek vond plaats en blijven er nog
onderzoeksvragen over? Wat voor samenwerking is nodig? En wat voor soort expertise? Wat zijn
mooie momenten in zo’n proces?
Wendy Schutte van het Programmabureau Koloniën van Weldadigheid gaf op 3 december 2020 een
inkijkje in de praktijk van een cultureel landschap met de ambitie en potentie om UNESCO
werelderfgoed te worden. Een verhaal over zowel inhoud als proces. Zomer 2021 staat de nominatie
van de Koloniën van Weldadigheid op de agenda van het Werelderfgoedcomité, in China.
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KNOB Bulletin
Redactie
Kees Somer was als hoofdredacteur voor de gehele jaargang 2020 verantwoordelijk. Het
eindredacteurschap kreeg vorm door de inzet van drs. Els Brinkman. De redactie werd ondersteund
door drs. Judith Fraune.
De redactie bestond aan het begin van het verslagjaar uit: Jaap Evert Abrahamse,
Christian Bertram, Noor Mens, Steffen Nijhuis, Freek Schmidt, Lara Schrijver, Kees Somer en Gabri
van Tussenbroek.
In de zomer van 2020 heetten de redactie en het bestuur twee nieuwe redactieleden welkom: Eva
Röell en Merlijn Hurx. Zij volgden Freek Schmidt en Gabri van Tussenbroek op die beiden na acht jaar
de redactie vaarwel zeiden. Redactie en bestuur danken Freek en Gabri voor hun redactiewerk,
ideeën en hun aangename gezelschap.
De redactieleden zetten zich belangeloos in voor het hoge wetenschappelijke niveau van het Bulletin
KNOB. Het bestuur van de KNOB is hen daar bijzonder erkentelijk voor. Eenmaal per jaar is er een
gezamenlijke vergadering van redactie en bestuur. Deze vergadering werd online gehouden op 11
september 2020.

Jaargang 119
De redactie van het Bulletin slaagde er, zoals altijd, in om de 119de jaargang van het Bulletin KNOB te
realiseren door vier interessante nummers uit te brengen, met gevarieerde artikelen.
Het vierde nummer was een themanummer met het onderwerp authenticiteit, ter ere van het
afscheid van hoofdredacteur Marie-Thérèse van Thoor wie het onderwerp aan het hart ligt. Zij vroeg
een aantal (oud-)redactieleden hieraan inhoudelijk bij te dragen.
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Overzicht jaargang 119

Bulletin KNOB 119 (2020) 1
Artikelen
Reinout Rutte
Antoon van den Wijngaerdes tekeningen van steden in de Nederlanden. Inventief geconstrueerde
stadsgezichten voor Filips II
Minke Walda
Bouwen in de krimpende stad. Renovatie, functieverandering en vergroening in Haarlem en Leiden
rond 1800
Hannes de Zutter
Een nieuw platteland bouwen. Het Moderne Dorp op de Wereldtentoonstelling van 1913 in Gent en
de Belgische modelschool
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Bulletin KNOB 119 (2020) 2
Artikelen
Linsy Raaffels, Stephanie Van de Voorde, Inge Bertels en Barbara Van der Wee
Visitekaartjes in steen, hout en beton. De eigen woning van de architect als commercieel instrument
Marjoleine van Schaik en Maartje Taverne
Vakmanschap en comfort. Een beschilderde vakzoldering van Pieter Post in Haarlem
Jasper Van Parys
Salvatore Olandese. Pierre Cuypers’ Archeologische Commissie en de kunsttheoretische betekenis
van de catacombenkopieën in Valkenburg
Boekbesprekingen
Hans Oldewarris, Liefde voor de Hollandse bouwkunst. Architectuur en toegepaste kunst bij
Uitgeversmaatschappij Kosmos 1923-1960 (recensie Roel Griffioen)
Michiel Purmer, Het landschap bewaard. Natuur en erfgoed bij Natuurmonumenten (recensie Henk
Baas)
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Bulletin KNOB 119 (2020) 3
Artikelen
Eva de Bruijne
Een postmoderne Mendini in Amsterdam. Het vergeten wooninterieur van Frans Haks
Noor Mens
Waardering en stedelijke vernieuwing van de Westelijke Tuinsteden in Amsterdam
Roos van Oosten
Het vestigingspatroon van lakenhandelaren, drapiers en wevers in textielstad Leiden 1498-1748
Boekbesprekingen
Tymen Peverelli, De stad als vaderland. Brugge, Leeuwarden en Maastricht in de eeuw van de
natiestaat – 1815-1914 (recensie Gabri van Tussenbroek)
Hanneke Oosterhof, ‘Want de grond behoort ons allen toe’. Leven en werk van stedenbouwkundig
architecte Lotte Stam-Beese (recensie Isabel van Lent)
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Bulletin KNOB 119 (2020) 4
Artikelen
De redactie
Voorwoord bij het themanummer 'Authenticiteit'
Kees Somer
Materiële echtheid of geschiedvervalsing. De KNOB en de authentieke historische substantie
Gabri van Tussenbroek
Reconstructie en verzet. Over materiële authenticiteit
Freek Schmidt
Waarachtige architectuur. Over authenticiteit en herbestemming
Lex Bosman
Authenticiteit en materiaal. Een verkenning van het begrip aan de hand van (laat)antieke en
middeleeuwse voorbeelden
Lara Schrijver
Always the real thing? Authenticiteit in het tijdperk van digitale reproduceerbaarheid
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Steffen Nijhuis
Landschappelijk authenticiteit. Het landschap als levend systeem, geschiedenis en ruimtelijke
beleving
Jaap Evert Abrahamse en Reinout Rutte
De woning als massaproduct. Authenticiteit in naoorlogse woonwijken
Noor Mens
Vorm en context. Over de rol van authenticiteit bij het waarderen van modern erfgoed
Marie-Thérèse van Thoor
Authenticiteit, een geloofwaardig begrip?
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Bestuur, bureau en leden
Bestuur
Het bestuur van de Bond bestond aan het begin van het verslagjaar uit drs. Korrie Louwes
(voorzitter), drs. Henk Jansen (vicevoorzitter), Pieter Baars (penningmeester), dr. ir. Frank van der
Hoeven, Sterre Brummel MA, prof. dr. Bernard Colenbrander en Sebastiaan van Venetien als studentbestuurslid.
Gedurende het jaar namen Henk Jansen en Pieter Baars na twee termijnen afscheid van het bestuur.
Sinds 2012 gaven beide heren mede vorm aan het beleid van het bestuur van de KNOB. Het bestuur
dankt hen voor hun inzet, betrokkenheid en goed gezelschap in het bestuur.
Op de Algemene Ledenvergadering van 26 juni 2020 is drs. Patrick van der Klooster tot algemeen
bestuurslid benoemd. Agnes Kooijman MA en Maaike Waaldijk MA zijn als studentbestuursleden bij
het bestuur gekomen.
Patrick van der Klooster geeft bij BPD, het voormalige Bouwfonds, leiding aan het team van
stadsontwikkelaars. Eerder was hij directeur van het Architectuur Instituut Rotterdam (AIR). Patrick is
opgeleid als historicus, hij studeerde economische en sociale geschiedenis aan de Universiteit
Utrecht.
Agnes volgt aan de Universiteit Utrecht haar tweede (onderzoeks)master. Haar aandacht gaat hierbij
uit naar de verspreiding en interpretatie van architectonische kennis via het gedrukte medium in de
zestiende en zeventiende eeuw, zoals prenten en boeken.
Maaike volgt de master Architectuur aan de TU Delft. Omdat zij de historische achtergrond van het
vak ontzettend belangrijk vindt zoekt zij met de master Architectuurgeschiedenis en
monumentenzorg aan de Universiteit Utrecht meer verdieping.
Bureau
De KNOB geniet academische gastvrijheid bij het onderzoeksinstituut Heritage & Architecture van de
Faculteit Bouwkunde van de TU Delft. Voor de ondersteuning van het bestuur en de redactie maakt
de KNOB gebruik van een bureaumedewerker in dienst van Heritage & Architecture. De KNOB betaalt
hiervoor. Dit geeft de nodige flexibiliteit en vergemakkelijkt de personeelsadministratie. Het bureau
werd in 2020 bezet door drs. Judith Fraune.
Om de continuïteit van de KNOB blijvend te waarborgen onderzoekt het bestuur de mogelijkheden
van nieuwe financieringsbronnen. Zo wordt onderzocht welke mogelijkheden er zijn om
themanummers van het Bulletin te laten subsidiëren of sponsoren.
Ledenaantal
Per 1 januari 2020 telde de KNOB 546 leden. Het ledenaantal is in de laatste jaren licht gedaald. Per
saldo is het ledenaantal met 2 gedaald. Ter vergelijking: in 2019 daalde het ledenaantal met 26.
Ultimo 2020 telt de KNOB 544 leden.
Het bestuur geeft uitvoering aan de missie om de gewaardeerde activiteiten nog beter onder de
aandacht te brengen en de meerwaarde/voordelen van een lidmaatschap helder onder de aandacht
te brengen.
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Bestuursactiviteiten
2020 was getekend door een pandemie die de afgelopen tijd niet alleen crisis heeft veroorzaakt in de
samenleving op diverse manieren, maar ook leidt tot herbezinning op wat nabij is, wat daarvan moet
worden gekoesterd en bediscussieerd. Met de digitale collegereeks KNOB Collegetour en de
versterkte aanwezigheid op diverse social media droeg de KNOB hieraan bij. De komende jaren zullen
in het teken staan van verdere uitbouw hiervan, ook als de situatie weer fysieke studiedagen toelaat.
In 2020 naam het bestuur van de KNOB de serie OverHolland - Architectonische studies
voor de Hollandse stad onder zijn vleugels. De serie wordt vanaf nummer 21 uitgegeven door de
KNOB namens de afdeling Architectuur van de Faculteit Bouwkunde, TU Delft.
De theoretische reflectie richt zich in OverHolland vooral op de mogelijke verbanden die gelegd
kunnen worden tussen stadsanalyse en architectonisch ontwerp. Juist de opvattingen en inzichten
daarover zijn in het onderzoek dat de afgelopen decennia op dit gebied is verricht, niet eenduidig en
roepen veel vragen op. OverHolland wil deze vragen onder de aandacht brengen en uitdiepen.
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Jaarrekening 2020
Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond
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1. Resultatenrekening
Opbrengsten
Contributies
Omzet Bulletin
Omzet studiedagen
Inkomsten OverHolland
Inkomsten Academisch Platform
Subsidies
Donaties en Giften

€
€
€
€
€
€
€

2020
41.595
53
0
25.000
0
2.500
91

€
€
€
€
€
€
€
€

Kosten
Bureaukosten (TU Delft)
Kosten Bulletin
Kosten OverHolland
KNOB Stimuleringsprijs
Kosten Studiedagen
Kosten Academisch Platform
Kantoorkosten
Kosten website
Promotie
Bestuurskosten
Boekingsverschillen

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Bankkosten en renteopbrengsten
Bijzondere lasten/baten

€
€

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

€
€

€
€

€
€
€

61.151
- 12.570

-190
0
€

- 190

€

27.681

€

- 12.761

€

5.665

over 2019

€
€

5.665
0

8.125
over 2019
over 2019

- 20.291
0
24.518
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€
€

- 246

8.125
0

Operationeel resultaat
verenigingsjaar

48.581

€

€
nog te betalen; over 2020
reeds ontvangen; voor 2021
voorzieningen (OverHolland)

€
2019
28.800
17.611
0
784
6.630
2.062
3.479
665
0
1.119
0

41.312
27.802

- 161
- 85

Resultaat verenigingsjaar
Overlopende activa en passiva
nog te ontvangen; over 2020
Vooruitbetaalde kosten

69.238

2020
15.740
20.409
482
0
0
0
1.482
217
0
362
2.619
€
€

2019
44.105
885
3.375
0
0
0
216

€
€
€

2.861
2.861
0

€

- 44.809

€

2.861

€

-9.003

€

- 9.957

2. Verenigingsvermogen
Specificatie Liquide Middelen
NL70 INGB 0000 1403 80 KNOB/ING Zakelijke Rekening
NL70 INGB 0000 1403 80 KNOB/ING Vermogen Spaarrekening
Kas
Totaal

2020

2019

€ 57.895
€ 583
€ 40
-----------€ 58.518

€ 4.412
€ 29.071
€ 40
-----------€ 33.524

Voor het bepalen van de vermogenspositie van de vereniging dient bij dit liquide saldo opgeteld te
worden het bedrag aan nog te ontvangen bedragen van debiteuren (voornamelijk nog te innen
contributie). Vervolgens dient het bedrag verminderd te worden met de nog te betalen facturen en
de reeds ontvangen contributie en bijdrage studiedagen voor het verenigingsjaar 2021.
Overlopende activa en passiva
Nog te betalen over 2020
Voorzieningen
Nog te ontvangen over 2020
Reeds ontvangen voor 2021

- € 20.291
- € 24.518
€ 8.125
---------------- € 36.684

Verenigingsvermogen per 31-12-2020

€ 21.834
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Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Algemeen
Tenzij anders weergegeven worden bedragen in de jaarrekening vermeld in gehele getallen.
Activiteiten
De KNOB stimuleert de wetenschappelijke bestudering van het culturele erfgoed en wil de
belangstelling en de zorg voor het erfgoed vergroten door het vergaren en verspreiden van kennis.
Om die doelstelling te realiseren geeft de KNOB sinds 1899 het Bulletin KNOB uit, een
wetenschappelijk tijdschrift dat vier keer per jaar verschijnt. Daarnaast wordt jaarlijks een aantal
studiedagen over uiteenlopende (actuele) onderwerpen georganiseerd, wanneer mogelijk in
samenwerking met organisaties en universitaire instellingen, die zich met de genoemde vakgebieden
bezighouden.
Vergelijkende cijfers voorgaand boekjaar
Deze jaarrekening heeft betrekking op het gehele boekjaar 2020. Alle vergelijkende cijfers van het
vorige boekjaar in deze jaarrekening zijn ontleend aan de jaarrekening 2019.

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening
De jaarrekening is opgesteld volgens in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen.
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van
historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke post anders wordt
vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden
slechts opgenomen voor zover zij per jaar ultimo zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke
verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen
indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva
Vorderingen en overlopende activa
De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, onder aftrek van de noodzakelijk
geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid.
Liquide middelen
De liquide middelen worden opgenomen tegen nominale waarde. Indien niet anders is vermeld staan
deze ter vrije beschikking.
Subsidies
Subsidies worden in de jaarrekening verwerkt zodra er een redelijke zekerheid is dat de vereniging
aan de gestelde voorwaarden voldoet en de subsidie of faciliteit daadwerkelijk wordt verkregen (RJ
274.107).
Schulden
Schulden zijn opgenomen voor het bedrag waarvoor ze moeten worden afgelost.
Eigen vermogen
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Het eigen vermogen wordt aangehouden in overeenstemming met de vereisten volgens Richtlijn
voor de jaarverslaglegging 640 ‘Organisaties zonder winststreven’.

Grondslagen voor resultaatbepaling
Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen baten en lasten over het verslagjaar, met
inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen. De baten en lasten worden
toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben, uitgaande van historische kosten.
Verliezen worden verantwoord als deze voorzienbaar zijn; baten worden verantwoord als deze
gerealiseerd zijn. Baten (waaronder nagekomen budgetaanpassingen) en lasten uit voorgaande jaren
die in dit boekjaar zijn geconstateerd, worden aan dit boekjaar toegerekend.
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3. Toelichting op en specificatie van de resultatenrekening
INKOMSTEN
1. Contributie 2020
Lidmaatschap regulier (375)
Lidmaatschap zakelijk (111)
Lidmaatschap jongeren (19)

€ 24.375
€ 16.650
€ 570
-----------€ 41.595
€ 4.020
-----------€ 45.615

Totaal betaald contributies over 2020 (505)
Nog te ontvangen
Totaal

Per 1 januari 2020 telde de KNOB 546 leden. Deze brachten gezamenlijk een bedrag aan contributie
bij elkaar van € 41.170. De KNOB dient nog € 4.020 te ontvangen is. Bij elkaar opgeteld maakt dit €
45.190. Ten opzichte van € 46.105 in 2019 is dit een lichte daling. Ultimo 2020 telt de KNOB 544
leden.

Ledenaantal per 01-01
Ledenaantal per 31-12
Contributie

2015
652
613
€ 52.092

2016
613
609
€ 51.017

2017
609
585
€ 49.697

2018
585
581
€ 47.840

2019
581
546
€ 46.105

2020
546
544
€ 45.615

2. Subsidies
In 2020 werd €2.500 subsidie ontvangen van het Henrik Muller Fonds voor het themanummer
over Authenticiteit.
3. Donaties en giften
In 2020 ontving de KNOB een aantal kleine giften. De bijdrage die sommige leden bewust extra
betalen bovenop hun reguliere lidmaatschapsbijdragen zijn ook ondergebracht in de post
donaties en giften.
4. Opbrengsten studiedagen
In 2020 organiseerde de KNOB in verband met de pandemie alleen online bijeenkomsten, de
collegetour online. Derhalve waren er geen inkomsten.
5. OverHolland
In 2019 is besloten dat de KNOB de publicatie OverHolland gaat uitgeven onder de voorwaarde
dat dit niet leidt tot extra kosten. In 2020 heeft een (vooruit)betaling van € 25.000
plaatsgevonden door de TU Delft voor de productie van nummer 21 in de OverHolland reeks.
6. Opbrengsten Bulletin
Sinds 2017 zijn in het Bulletin KNOB advertenties geplaatst door Architectenbureau Vroom. In
2020 is hiervoor een bijdrage van € 750,- verschuldigd. Deze is in 2021 ontvangen en is
verantwoord onder Crediteuren. Het bedrag dat in 2020 werd ontvangen, betrof het jaar 2019.
Er zijn ook enkele losse nummers verkocht.
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KOSTEN
7. Bureaukosten
De KNOB geniet academische gastvrijheid bij de Faculteit Bouwkunde, afdeling AE+T van de TU
Delft. Voor de ondersteuning van het bestuur en de redactie maakt de KNOB gebruik van een
secretariaats-medewerker in dienst van TU Delft. De KNOB betaalt hiervoor. Dit geeft de nodige
flexibiliteit en vergemakkelijkt de personeelsadministratie. Het bureau is in 2020 gevoerd door
mevrouw drs. Judith Fraune.
In 2020 is reeds €15.740 betaald voor kwartaal 1 en 2 van 2020. De periodieke betaling over
kwartaal 3 en 4 heeft nog niet plaatsgevonden. De KNOB verwacht eveneens een nabetaling
vergelijkbaar met die over 2019: € 2.661. Hiertoe is een post van €18.401 opgenomen in de
passiva.
Bureaukosten

(Kwartaal 1 + 2)

€15.740
------------

Bureaukosten
Bureaukosten

(Kwartaal 3 + 4)
(naheffing)

€15.740
€2.661
-----------€ 18.401

Nog te betalen bureaukosten

8. Bulletin KNOB
De kosten van het Bulletin KNOB bedroegen in 2020 € 20.409 tegenover € 17.611 in 2019. Extra
uitgaven voor het themanummer Authenticiteit worden gecompenseerd door de subsidie van €
2.500 van het Henrik Muller Fonds. In 2021 werd nog een rekening van € 1.890 betaald voor de
vertaling van dit laatste nummer van 2020. Deze post komt terug in de overlopende passiva. De
betaling voor de advertenties van Vroom wordt in 2021 verwacht.
De belangrijkste kosten/inkomstenposten van het Bulletin KNOB in 2020 waren:
Kosten Bulletin KNOB
Wilco
Suzan Beijer Grafisch O
Brinkman
R.J. Dalziel
Hollands Hoogte B.V.

Inkomsten Bulletin KNOB
Stg. dr. H. Muller's
Nabestellingen
Totaal Bulletin KNOB

(druk Bulletin KNOB)
(lay-out Bulletin KNOB)
(eindredactie Bulletin KNOB)
(vertaling Bulletin KNOB)
(beeld Bulletin KNOB)

€ 9.723
€ 5.755
€ 3.367
€ 1.438
€ 127
-----------€20.409

(subsidie)

€ 2.500
€ 53
-----------€ 17.856

9. Kosten studiedagen, KNOB-netwerkdag en ALV
In 2020 organiseerde de KNOB in verband met de pandemie alleen online bijeenkomsten, de
collegetour online. De attenties voor de sprekers zijn opgenomen onder de post overige kosten.
10. Kantoorkosten
Out of pocket kosten J Fraune € 444 / ExactOnlineNL (beheer ledenbestand), € 1.038.
21

11. Promotie
Kosten voor de webhosting bedragen € 217.
12. Bestuur
Bestuurskosten betreffen de aansprakelijkheidsverzekering bij HDI Global SE à € 303.
13. Bankkosten en rente
In 2020 is in totaal € 173,- aan bankkosten gemaakt. Er werd € 12 rente-inkomsten genoten.
14. Bijzondere lasten/baten
De KNOB heeft € 85 teruggestort voor te veel betaald lidmaatschap met betrekking tot het jaar
2019.
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Overlopende activa en passiva
16. Debiteuren
Per 31 december 2020 is er een bedrag van € 8.125 aan vorderingen op debiteuren.
Lidmaatschap 2020
(volledig)
Lidmaatschap 2020
(instellingen en organisaties)
Lidmaatschap 2020
(jongeren)
Lidmaatschap 2020
(te lage betalingen)
Lidmaatschap 2019
(alle lidmaatschappen)
VanWinterfonds
Building the presence of the Prince (symposium 2019)
Gemeente Utrecht
Building the presence of the Prince (symposium 2019)
RCE
Beeldrechten artikel Bulletin KNOB
ARCHITECTENBUREAU VROOM
(advertentie Bulletin KNOB 2020)
Totaal

€ 1.170
€ 2.700
€ 150
€ 55
€ 990
€1.000
€750
€560
€ 750
---------€ 8.125

17. Vooruitbetaalde kosten
Er is zijn geen vooruitbetalingen.
18. Overlopende passiva
Specificatie overlopende passiva

2020

Nog te betalen TU Delft – inhuur secretariaat
Nog te betalen Bulletin KNOB

€ 18.401
€ 1.890
----------€ 20.291

Totaal

De afdeling Architectuur van de TU Delft heeft een vooruitbetaling gedaan voor de productie van
OverHolland 21. Voorlopig is slechts één betaling voor dit doel verricht. In de begroting is een
voorziening getroffen met oog op de resterende betalingen die in 2021 gedaan moeten worden.
Vooruitbetaling TU
Groothuis

€ 25.000
- € 482
----------€ 24.518

Voorzieningen OverHolland

In het geval van de overlopende passiva constateren we dat in 2019 een aantal kostenposten
niet in de overlopende passiva waren opgenomen. Deze posten worden ten laste van het
boekjaar 2020 gebracht en zijn onder ‘boekingsverschillen’ opgenomen:
Bariet Ten Brink
Thomas Rapin

(druk Bulletin KNOB 2019)
Vergoeding spreker (symposium 2019)

Totaal boekingsverschillen
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€ 2.441
€ 178
----------€ 2.619

4. Toelichting op en specificatie het verenigingsvermogen
1. Liquide middelen
Credit saldo
Liquide middelen worden aangehouden op diverse rekeningen bij ING-bank en (in beperkte mate) als
kasgeld. Per 31 december 2020 beschikt de KNOB over een creditsaldo van € 58.478.
ING Zakelijke Rekening: NL70 INGB 0000 1403 80 KNOB
Saldo op 01-01-2020
Saldo op 31-12-2020

€ 4.412,29
€ 57.895,08

ING Vermogen Spaarrekening: NL70 INGB 0000 1403 80 KNOB
Saldo op 01-01-2020
Saldo op 31-12-2020
Rente, ontvangen in 2020

€ 29.071,04
€ 583,12
€ 12,08
---------------€ 33.523
€ 58.478

Op 1 januari 2020 beschikte de KNOB over een creditsaldo van
Per 31 december 2020 beschikt de KNOB over een creditsaldo van
Specificatie liquide middelen
ING Zakelijke Rekening: NL70 INGB 0000 1403 80 KNOB
ING Vermogen Spaarrekening: NL70 INGB 0000 1403 80 KNOB
Kas
Totaal

2020

2019

€ 57.895
€ 583
€ 40
-----------€ 58.518

€ 4.412
€ 29.071
€ 40
-----------€ 33.524

Vermogen
Liquide middelen
Voorzieningen (OverHolland)
Nog te betalen over 2020
Nog te ontvangen over 2020

€ 58.518
- € 24.518
- € 20.291
€ 8.125
---------------€ 21.834

Verenigingsvermogen per 31-12-2020
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2. Ontwikkeling resultaat
De KNOB heeft het jaar 2020 afgesloten met een positief resultaat over het boekjaar van € 27.681.
Gecorrigeerd voor overlopende activa en passiva komt het operationeel resultaat over 2020 op een
negatief saldo van € 9.003. In 2019 werd nog een negatief operationeel resultaat van € 9.957
gerapporteerd.
Het verschil tussen resultaat boekjaar en operationeel resultaat wordt voornamelijk veroorzaakt het
feit dat kwartaal 3 en 4 van de bureaukosten van de KNOB nog niet verrekend zijn en door de
voorziening die getroffen wordt voor OverHolland.
In de post ‘boekingsverschillen’ zijn twee uitgaven van tezamen € 2.169 opgenomen die eigenlijk
thuishoren in de jaarrekening van 2019. De jaarrekening van 2019 kende dus feitelijk een negatief
operationeel resultaat van € 12K, en dit jaar € 7K.
Maar ook dan zijn de uitgaven nog altijd niet in balans met de inkomsten. Het ledental heeft nog
altijd niet de weg naar boven gevonden, terwijl het ledental toch de kurk is waarop de vereniging
drijft.
Voor het eerst in de jaarrekening is de contributie uitgesplitst naar leden categorieën. Wat opvalt is
dat de leden die zo belangrijk zijn voor de verjonging van de KNOB nauwelijks bijdragen aan het
resultaat. En dat terwijl de hoogte van de (gereduceerde) contributie relatief hoog is. Lidmaatschap
van een studievereniging kost ergens tussen de €12,50 en €20 per jaar. In de ogen van studenten zal
een lidmaatschap van de KNOB onevenredig duur lijken.
De KNOB zou kunnen overwegen om het tarief voor studenten te verlagen naar bijvoorbeeld € 15 per
jaar, onder de voorwaarde dat men lid is van een studievereniging. Studieverenigingen mogen dit
voordelige lidmaatschap gebruiken als USP om zelf leden te werven, zowel op hogescholen als
universiteiten. De KNOB loopt weinig financieel risico bij een dergelijk besluit. Na het afronden van
de studie kunnen we voor een aanloopperiode het € 30 lidmaatschap aanbieden als overgang naar
het volledig lidmaatschap.
Vanuit een financieel oogpunt is het noodzakelijk dat op de langere termijn de inkomsten uit de
lidmaatschappen toeneemt.
Met oog op de korte termijn kan de KNOB weer de draad oppakken met het Academisch Platform,
inclusief geldelijke bijdrage van de deelnemende organisaties daaraan. Ervaringen uit het verleden
leren dat het academisch platform een potentiële bron van inkomsten is, gelijk aan het terugkerende
jaarlijkse tekort van de vereniging. De KNOB heeft echter ook geleerd dat hier een gedifferentieerde
tariefstelling nodig is omdat niet elke instelling eenzelfde hoeveelheid middelen kan vrijmaken op
jaarbasis.
De jaarrekening omvat nog een post voor het gebruik van ExactOnlineNL voor het beheer van het
ledenbestand. Door het gebruik van open source oplossingen is hier nog een mogelijke jaarlijkse
besparing van circa € 1.000 te realiseren.
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5. Overige gegevens en resultaatsbestemming
Gebeurtenissen na balansdatum
Er hebben geen gebeurtenissen na balansdatum plaatsgevonden welke van invloed zijn op de
jaarrekening.
Mededeling omtrent het ontbreken van een controleverklaring
Op grond van artikel 2:396 lid 1 BW is de vereniging vrijgesteld van de verplichting tot controle van
de jaarrekening door een accountant. Op grond daarvan is geen opdracht tot accountantscontrole
verstrekt. Derhalve ontbreekt in deze jaarrekening een controleverklaring.
De Jaarrekening wordt gecontroleerd door de Kascontrole-commissie van de KNOB. Deze wordt door
de leden aangewezen. Het verslag van de Kascontrole-commissie wordt tijdens de Algemene
Ledenvergadering vastgesteld.
Fiscale status
De Belastingdienst heeft vastgesteld dat voor de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond geen
sprake is van ondernemerschap voor de omzetbelasting, inhoudingsplicht voor loonheffingen of
belastingplicht voor de vennootschapsbelasting.
Vaststelling en goedkeuring jaarrekening
Het Bestuur van de KNOB heeft de jaarrekening 2020 vastgesteld in de vergadering van 25 juni 2021.
De jaarrekening wordt vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van de KNOB op 25 juni 2021.

Bestuur KNOB
Drs. Korrie (K.) Louwes, voorzitter
Prof. dr. Bernard (B.J.F.) Colenbrander, lid
Dr. ir. Frank (F.D.) van der Hoeven, lid tevens penningmeester
Sterre (S.) Brummel MA, lid
Drs. Patrick (P.) van der Klooster, lid
Maaike Waaldijk MA, studentbestuurslid
Agnes Kooijman MA, studentbestuurslid
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