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FINANCIEEL
JAAROVERZICHT
VAN HET
HISTORISCH
GENOOTSCHAP
„OUD WEST-FRIESLAND".
Uitgaven:

Jaar 1954.

Ontvangsten:
Voordelig saldo 1953 . . .
Contributies
Subsidies
Bijzondere
ontvangsten
. .
Opbrengst Bundel (incl.
ƒ 182.35 uit reserve)
Koffietafel
Rente belegd kasgeld . . .
Kloin Pittichie

ƒ 2337.57
„ 1050.50
„ 39.75
„ 22.75
„ 656.85
„ 385.—
„ 20.22
„ 65.55

Subsidies en contributie .
Bundel
Koffietafel
Porti en telefoon ....
Adm. kosten en kantoorbeh.
Vergaderkosten
....
Drukwerk
Algemene kosten ....
Reiskosten
Novellenprijsvraag
.
Voordelig saldo 31-12-'54 .

Landelijk schoon
Monumentenzorg . . . . .
Genealogische commissie . .
Volkskundig, Genootschap
contributie

270.1838.20
435.—
222.13
40.—
207.79
375.24
131.46
82.20
225.—
751.17

ƒ4578.19

ƒ4578.19

SUBSIDIES:
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„
„
„
„
„
„
„

ƒ 150.—
„ 10.—
„ 100.—
„

10.—

ƒ 270.—
TOELICHTING
BIT HET
FINANCIEEL JAAROVERZICHT
1954.
Ontvangsten: De contributies a ƒ 1050.50 wijzen uit, dat ongeveer
400 leden op tijd hun bijdrage a ƒ 2.50 hebben betaald, dat echter de
overige leden tot 31 December nog in gebreke waren gebleven. Om
hoge incassokosten en veel extra werk te voorkomen, is het wenselijk
dat de nog open staande contributieposten zo spoedig mogelijk worden
voldaan. Ook de opbrengst van de Bundel (21e) is teleurstellend, daar
met de oplage op een afname van 800 exemplaren was gerekend, het¬
geen een ontvangst van 800 x ƒ 1.50 = ƒ 1200.— zou hebben be¬
tekend. Nu zijn we nog maar halfweg.
Uitgaven: De verhoogde kosten aan drukwerk, porti, telefoon en
vergaderingen, benevens de Novellenprijsvraag zijn mede oorzaak, dat
het saldo van ƒ 2337.57 (1953) tot ƒ 751.17 (1954) is geslonken.
Remedie: Alle leden een 22e Bundel a ƒ1.50 en tijdige betaling
van de contributie, liefst aan het begin van ieder kalenderjaar. Ook
het Culturele Fonds wordt in Uw daadwerkelijke belangstelling aan¬
bevolen.
Gironummer v/h Hist. Gen.
R. Sasburg, Penningmeester.
„Oud West-Friesland"
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