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1) Inleiding 

De Stichting Geschiedschrijving in de gemeente Dronten (voluit) heeft ten doel het vastleggen, bewaren en 

conditioneren van de geschiedenis van de drie gemeenschappen binnen de gemeente Dronten (inclusief 

Ketelhaven en Roggebot). Bovendien is in de statuten opgenomen dat het beheren van goederen en 

gebouwen in de gemeente Dronten mogelijk is als ze van cultuurhistorische waarde zijn.  

In de statuten staat verder vermeldt hoe de Stichting dat doel  denkt te bereiken: 
 

- Het opzetten van een op voormeld doel betrekking hebbend archief. 
- Het inschakelen van vrijwilligers en bestuursleden bij het verrichten van onderzoek en het 

verzamelen van gegevens/materiaal bij instellingen en particulieren. 
- Het stimuleren van instellingen en bedrijven om hun geschiedenis vast te leggen. 
- Het (doen) organiseren van evenementen, activiteiten en/of bijeenkomsten. 
- Zowel nationaal als internationaal al datgene te doen wat naar het oordeel van het bestuur 

noodzakelijk, nuttig en/of gewenst is. 
- De stichting beoogt niet het maken van winst. 

 
Het Bestuur. 
 
Het bestuur dient, volgens de statuten,  uit een minimum aantal van 5 personen te bestaan. Het bestuur 
van de Stichting bestaat thans uit 9 personen. In 2019 was de samenstelling van het bestuur als volgt:  
 
-Dhr. Ds. F. Schmidt  voorzitter 
-mevr. D. Banis-de Iongh  secretaris 
-Dhr. C. Hermus   penningmeester 
-Mevr. C. de Goede  donateursadministratie 
-Dhr. F. van Gennep  lid 
-Dhr. W. Kapteijn  lid 
-Dhr. J. van Reeden  lid 
-Mevr. R. Zwart-Gerlofsma lid 
-mevr. L. Busch-van Houten lid 
 
De statuten maken het mogelijk dat één persoon maximaal twee functies kan uitoefenen. Vanwege het 
aantal bestuursleden is dit niet aan de orde. Er zijn in 2019 aan een aantal bestuursleden 
onkostenvergoedingen uitgekeerd, zoals bedoeld in artikel 3.5 van de statuten.  
 
Het bestuur heeft geen rooster van aftreden dan wel een huishoudelijk reglement  vastgesteld. Dat is in de 
praktijk niet nodig gebleken.  
De Stichting heeft geen personeel in dienst. De opdracht geschied volledig op basis van vrijwilligerswerk.     
    
Organogram.  
 
De hiërarchische structuur is eenvoudig: het bestuur is verantwoordelijk voor het beleid en de uitvoering. 
Buiten het bestuur is o.a. een enthousiaste groep actief die de interviews afneemt van inwoners van de 
gemeente Dronten die iets te melden hebben over het aan de orde zijnde onderwerp. De redactie en 
eindredactie vinden ook plaats in deze werkgroep. Bestuur en werkgroep kiezen gezamenlijk het 
onderwerp dat voor het komend jaar zal worden gebruikt voor de jaarlijkse publicatie. In het jaar 2019 was 
de titel van de uitgave ”van wieg tot het graf”, over de gezondheidszorg in de gemeente Dronten vanaf het 
moment van de komst van de eerste bewoners, tot 1988. De jaarlijkse publicatie wordt altijd 
gepresenteerd op de donateursavond dat traditioneel eind november plaatsvind. 
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Een tweede werkgroep is bezig met archivering en digitalisering. Het spreekt vanzelf dat de Stichting 
geschiedschrijving zoveel mogelijk data digitaal wil vastleggen, door zoveel mogelijk historische gegevens 
veilig te stellen voor de toekomst. De werkgroep werkt met door de Stichting aangeschafte hardware. 
 
 
    
 
 
 
                                                                                    
                                                                                        
 
 
 
 
 
 
 

2) Georganiseerde activiteiten in 2019 
 
In 2019 heeft het bestuur 7 keer vergaderd. Deze vergadering vinden meest plaats bij bestuursleden thuis, 
vanwege het beperkte aantal bestuursleden. De werkgroep interview en redactie bestaat uit meer personen, 
waardoor een grotere vergaderlocatie noodzakelijk is. Deze vinden dikwijls plaats in een van de kerkcentra 
binnen de gemeente Dronten, De Meerpaalorganisatie of bij de Odd Fellows.  
 
Overzicht van de activiteiten in 2019 in het kort: 
 
13 mei filmavond in Swifterbant. Goed gevulde zaal, met oude films, geslaagde avond. Geen boekverkopen 
of donateurs ingeschreven. 
22 mei donateurs excursie naar wandkleed Lelystad: Een geanimeerde excursie naar het wandkleed dat in 
het Nieuwland Erfgoedcentrum in Lelystad is tentoongesteld. Het wandkleed is door de dames uit 
Biddinghuizen (naar voorbeeld van het wandkleed in Bayeux) gemaakt met tal van lokale historische 
gebeurtenissen in geborduurde vorm te zien.      
4 juli: braderie in Swifterbant, voortijdig afgebroken door een stevige regenbui. Enkele boeken verkocht en 
donateurs ingeschreven. 
10 augustus: braderie Meerpaaldagen: door weersomstandigheden (veel wind) minder boeken verkocht 
en minder donateurs ingeschreven, dan het jaar tevoren. 
28 augustus; vrijwilligersexcursie naar Elburg. Elk jaar organiseert het bestuur voor haar vrijwilligers een 
vrijwilligersbijeenkomst, meest naar bezienswaardige historische monumenten in de eigen omgeving.  
14 september: Open Monumentendag historie visvijvergebied :  goed weer voor fietstocht door historisch 
gebied en voor de liefhebbers een excursie met een door een tractor  getrokken huifkar. Opkomst beetje 
tegengevallen, maar geanimeerd. 
14 oktober: Zeskamp avond in de Meerpaal: had de sfeer van een reünie, uitstekende inleiders die het 
zeskampgevoel weer terugbrachten.    
25 november:  donateursavond in de Open Hof : altijd weer een happening, volle zaal. Ongeveer 200 
personen die genoten van de voordrachten van de gasten. Daarna de boekenuitgifte van de nieuwe titel en 
verkoop van de oudere titels.  Vanwege de drukte moeten er wel maatregelen genomen worden om alle 
processen goed te kunnen afwikkelen.   
 
 
 

Stichting Geschiedschrijving in de gemeente Dronten 

bestuur 

Werkgroep interview en redactie werkgroep archivering en digitalisering 
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3) Financiële verantwoording. 
 
A) Balans 
 
Code Omschrijving Activa 

2019 
Passiva 

2019 
Activa 
2018 

Passiva 
2018 

0505 
0590 
0510 
0610 
0620 
0630 
1000 
1110 
1160 
1201 
1601 
2070 

Resultaat 2019 
Reserve algemeen. 
Reserve digitale projecten 
Reserve inrichting pioniersbarak 
Reserve exploitatie pioniersbarak 
Reserve toekomstige publicaties 
Kas 
Lopende rekening 
Spaarrekening 
Debiteuren 
crediteuren 
vooruitbetaalde donaties 
 
Totaal 

 
 
 
 
 
 

209,60 
3.989,93 

50.000,00 
 
 
 
 

54.199,53 

115,21 
12.680,09 

5.357,29 
15.000,00 
11.046,94 
10.000,00 

 
 
 
 
 
 
 

54.199,53 
 

 
 
 
 
 
 

166.60 
2.870,78 

50.000,00 
 
 
 
 

53.037,38 

 
12.680,09 

5.357,29 
15.000,00 
10.000,00 
10.000,00 

 
 
 
 
 
 
 

53.037,38 

 
Toelichting:  
 
Het resultaat in 2019 is € 115,21. De liquiditeitstoename t.o.v. het vorig boekjaar betreft + € 1.162,15. Het 
verschil is te verklaren doordat in 2019 de Stichting Jubileumboek Dronten een donatie heeft gedaan van € 
1.346,89, na vereffening van deze Stichting. Het bestuur van de Stichting Geschiedschrijving heeft deze 
Stichting overgenomen en de naam gewijzigd in Stichting Beheer Historische Gebouwen (StBHG) in de 
gemeente Dronten, ten behoeve van de inrichting en exploitatie van de pioniersbarak. De kosten van de 
wijzigingsakte bedroegen € 299,95.  Dit leverde een positief saldo op van 1.046.94, hetgeen is toegevoegd 
aan de bestedingsreserve exploitatie pioniersbarak (0620).  
Hoewel de statuten van de Stichting Geschiedschrijving Dronten toestaan om historische gebouwen te 
beheren en exploiteren, heeft het bestuur besloten de activiteiten te splitsen om overzicht te houden op de 
bestaande activiteiten en het risico voor de Stichting Geschiedschrijving te beperken. De Stichting Beheer 
Historische Gebouwen Dronten gaat dus de historische gebouwen beheren en exploiteren. De 
bestedingsreserves 0610 en 0620 zullen worden gedoneerd aan de Stichting Beheer Historische Gebouwen, 
op het moment dat de activiteiten daadwerkelijk zullen aanvangen en een bankrekening is geopend. 
Als de bestedingsreserves inzake de pioniersbarak zijn overgeplaatst naar de St.BHG, blijven voor de Stichting 
zelf de bestedingsreserves 0590, 0510 en 0630 over. Het bestuur buigt zich thans over wijzigingen in het 
beleidsplan en de vraag hoe groot de reserves dienen te zijn.     
 
 
 B) Lasten en Baten 
Het bestuur hanteert de begroting als richtinggevend en niet als een sturingsinstrument. Significante 
afwijkingen zijn: 

- Kantoorbenodigdheden 4700: de overschrijding betreft de aanschaf van een aantal 
kantoorartikelen, als een voorraad voor meerdere jaren.   

- de post  4810  (accountants en administratiekosten): Het bestuur heeft besloten om de jaarlijkse 
controle een aantal malen door een erkende boekhouder uit te voeren, i.p.v. de 
kascontrolecommissie bestaande uit donateurs. Het doel is om goed inzicht te krijgen in genomen 
beleidsmaatregelen en die zo nodig aan te passen. De aanbevelingen zullen in het boekjaar 2020 
geïmplementeerd worden. 

- Abonnementen en contributies 4910:  hier is sprake van een vooruitbetaalde contributie voor 2020 
- De post 8150 (ontvangen geoormerkte bijdragen): afkomstig van de Rabobank Clubkasactie. 
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- De post 8520 (verkochte boeken): is met de laatste titel een beetje tegengevallen. Zie opmerkingen 
over de boekenvoorraad. 

- De post 8200 (bijdragen donateurs) : per 31 december telde de Stichting 355 donateurs, gemiddelde 
bijdrage per donateur =€ 18,49. De laatste jaren neemt de opbrengst steeds toe. 

- Kosten lezingen (7400) zijn ook hoger dan begroot:  de bijeenkomst in de Meerpaal t.b.v. de 
Zeskamp bijeenkomst  neemt een belangrijk deel voor haar rekening. Bovendien worden de 
bijeenkomsten tegenwoordig ondersteund door een ingehuurde geluidstechnicus. 

- De ontvangen overheidssubsidies (8100) zijn fors lager dan begroot: dit is afhankelijk van de 
georganiseerde activiteiten.   

 
 
 
code omschrijving lasten baten+ resultaat Begroting 2019 

1 Organisatie      

4700 Kantoorbenodigdheden 274,08   200  

4750 Representatiekosten 118,65   100  

4790 Vergader/bestuurskosten 383,90   700  

4810 Accountants en administratiekosten 700,13   275  

4910 Abonnementen en contributies 172,50   150  

4920 Verzekeringen 63,68   65  

4980 Bankkosten 213,58   210  

 Totaal organisatie 1.926,52  1.926,52   

       

2 productie boek      

 Reis en verblijfskosten( interviewers) -   100  

4950 Inkoopwaarde (drukwerk+lay-out) 5.229,85   5.400  

4970 Verzendkosten  64,38   100  

8150 Ontvangen geoormerkte bijdragen  901.98   p.m. 

8520 Opbrengsten boeken  1.546,25   3.500 

 Totaal productiekosten boek 5.294,23 2.448,23 2.846,00   

       

       

3 Andere activiteiten naar beleidsplan      

7400 Kosten lezingen 758,68   250  

7500 Kosten excursies 268,05   600  

7600 Kosten digitaliseren 166,98   500  

8400 Opbrengsten lezingen  157,00   200 

8500 Opbrengsten excursies  -   100 

8100 Ontvangen overheidssubsidies  180,00   1.750 

 Totaal activiteiten naar beleidsplan 1.193,71 337,00 856,71   

       

4 Niet toe te rekenen posten      

 Overige bijzondere of algemene lasten -     

8200 Donaties  6.565,50   6.250 

4800 donateursavond 825,80   1.000  

9010 Ontvangen rente  4,74   10 

 Totaal niet toe te rekenen posten 825,80 6.570.24 5.744,44   

       

T Totale kosten 9.240,26 9.355,47    

R1 Resultaat uit lopende exploitatie 115,21  115,21   

4200 Incourante voorraad boeken -*1.769,80     

R2 Saldo Verlies  1.654,59    

       

 Naar 620      
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  C) Boekenvoorraad 
Boekenvoorraad en beleidsvoornemens inzake de uitgaven in de toekomst. 
De boekenvoorraad is niet in de balans opgenomen. Het is erg lastig om de intrinsieke waarde te bepalen. 
Het bestuur kiest ervoor om de voorraad van de laatst uitgegeven titel op 31 december vast te stellen en 
een eventueel overschot als ‘incourante voorraad’  te bestempelen en ten laste te brengen in de V & W 
rekening.   Na 1 januari vindt nl. zelden meer een relevante levering plaats. Uit ervaring blijkt dus dat de 
verkoop van de nieuwe titel tot en met december prima verloopt, maar na 1 januari stagneert. Verkoop 
vindt dan slechts plaats op braderieën en overige activiteiten, maar dan is de verkoop zeer beperkt. In 2019 
zijn 28 exemplaren van diverse titels óf verkocht óf gratis weggegeven aan een nieuwe donateur.   
De systematiek is dan de incourante boekenvoorraad op basis van de berekende kostprijs in mindering te 
brengen op het resultaat.  In onderstaande baten en lastenoverzicht       
 
Per 31 december 2019 is de boekenvoorraad zoals in de tabel onder is aangegeven. Op braderieën en 
tijdens de donateursavond worden alle titels verkocht voor  € 5,00, de Canon van Dronten voor € 10,00, en 
de nieuwste uitgave voor € 17,50. De kostprijzen voor de boeken met een buigzame kaft ca. € 6,75, vanaf 
2017 worden de boeken met een harde kaft uitgevoerd en hebben een kostprijs van ca. € 8.50.  
 
Zoals in het baten en lasten overzicht te zien is, zijn de kosten van de productie van het boek   5.229,85.  Dit 
jaar zijn er 630 boeken geleverd ( 600 besteld), de kostprijs per boek is dus € 8,30.  
Per 31 december 2019 zijn nog 136 stuks van de titel ‘van de wieg tot het graf’ niet verkocht. In onderstaande 
tabel wordt weergegeven wat de waarde is van de niet verkochte voorraad: de laatst uitgebrachte titel naar 
kostprijs ad. € 8,30 en de overige titels € 1.-- . Deze kosten worden in de Verlies en Winstrekening ten laste 
gebracht.  Hierdoor ontstaat een verlies (R2-R1) van € 1.654,59.      
 
Berekende winst of verlies productie boeken. 
  

 jaar Nr. titel aantal Berekende 
kostprijs 

Waarde 
incourante 
voorraad 

 001 Vol goede hoop    

 002 Dronten in beeld    

 003 De Flevohof    

 004 Roggebotsluis 2 2  

2010 005 Kampen v. een nieuw bestaan 24 24  

2011 006 Poppies in de polder 5 5  

2012 007 pionierend ondernemen o.p. 1    

2013 008 Tussen ideaal en werkelijkheid 63 63  

2013 009 Pionierend ondernemen o.p. 2 119 119  

2014 010 In cultuur gebracht 107 107  

2015 011 Polderjeugd    

2016 012 In Beweging 162 162  

2017 013 De Meerpaal: het hart van Dronten 73 73  

2017 014 De Canon van Dronten 60 60  

2018 015 Naar school! 26 26 641 ex. € 641.-- 

2019 016 Van de wieg tot het graf 136 x€ 8,30= € 
1.128,80 

+€ 1.128,80 

      

  kosten incourante voorraad 777  *€ 1.769,80 
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Meerjarenbegroting (aangepast aan Covid-19) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Code   Omschrijving 
2020 2021 2022 2023 

Inkomsten 6.460 11.860 12.315 12.700 

Uitgaven 2.835 11.525 11.815 12.045 

exploitatieresultaat 3.625 335 500 655 

Inkomsten:     

8200 donaties 6.350 6.450 6.550 6.600 

8250 advertenties (sponsoren) p.m. p.m. p.m. p.m. 

8300 overige financiële baten p.m. p.m. p.m. p.m. 

8520 verkoop boeken 100 3.500 3.600 3.700 

8100 ontvangen (overheids)subsidies p.m. 1.500 1.750 2.000 

8400 opbrengsten lezingen p.m. 300 300 300 

8500 opbrengsten excursies p.m. 100 100 100 

9010 bankrente 10 10 15 0 

Niet toegerekende kosten:     

4530 reis en verblijfskosten ---- 100 100 100 

4700 Kantoorbenodigdheden 100 225 250 275 

4750 representatiekosten 100 100 100 100 

4790 vergader en bestuurskosten 200 750 750 800 

4810 acc.&administratiekosten 785 700 700 750 

4910 abonnementen/contributies 150 150 150 150 

4920 verzekeringen 70 75 80 85 

4950 drukwerk en papier (productie boek) ---- 5.700 5.800 5.900 

4970 postzegels 20 120 120 120 

4980 bankkosten 210 220 230 240 

4990 overige algemene kosten 100 150 150 175 

4991 bijzondere lasten 100 100 100 100 

7600 digitalisering 1000 1000 1000 1000 

     

Toegerekende kosten activiteiten:     

4800 donateursavond(en) p.m. 1.100 1.200 1.250 

7400 lezingen ---- 285 285 300 

7500 excursies ---- 650 700 700 
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Voor akkoord: Dronten 29 juni 2020,  
 

C.P.M. Hermus, penningmeester……………………………………………………  
 
De bestuursleden: 
 
Ds F. Schmidt………………………………………………………………………… 
 
D. Banis-de Iongh………………………………………………………………….… 
 
C. de Goede…………………………………………………………………………. 
 
L. Busch- van Houten………………………………………………………………. 
 
F. van Gennep………………………………………………………………….…. 
 
W. Kapteijn………………………………………………………………………… 
 
R. Zwart……………………………………………………………………………… 
 
J. van Reden……………………………………………………………………….. 
 


