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Voorwoord 
 
Voor u ligt de begroting 2019 van de stichting Historisch Charlois. Naast de begroting bieden wij u 
ook de meerjarenraming 2020-2023 aan. Deze begroting is gebaseerd op de doelstellingen van de 
stichting, de afspraken met de gemeente Rotterdam sinds de begroting 2017, de visie van het 
bestuur en ideeën van medewerkers.  
 
Sinds 2018 hebben wij drie partners welke wij zoveel mogelijk melden op onze publicaties, 
waaronder het blad “Ons Charlois”, de historische kalender, onze website en op social media. De drie 
partners zijn: 
 

 
 
 
Rotterdam-Charlois, 29 oktober 2018  
 
 
Het dagelijks bestuur van de stichting Historisch Charlois, 
 
 
Geer Zwaan   Chris van Helden    
Voorzitter   Secretaris  
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Inleiding 
 
In deze inleiding geven wij in het kort de belangrijkste ontwikkelingen voor 2019 weer van de 
stichting Historisch Charlois (SHC) en de invloed daarvan op onze financiële positie. De effecten van 
de verhuizing zijn merkbaar zichtbaar in de exploitatie waardoor deze begroting ook meerjarig een 
gunstig beeld van de bedrijfsvoering laat zien ten opzichte van de situatie voor 2018. 
 
Ook voor de begroting 2019 houden wij vast aan de indeling op activiteiten zoals in 2018.  
 

Highlights 2019  
 
25 jarig bestaan SHC 
Van 22 september 2018 t/m 22 september 2019 viert de stichting haar vijf-en-twintig jarig bestaan. 
Dit willen we niet geruisloos voorbij laten gaan. Begin 2019 zullen wij een passende wijze bedenken 
om dit te vieren. Wij denken aan een feestelijk weekend met naast een receptie o.a. Oud-Hollandse 
kinderspelen, oude Charloisse ambachten  en een draaiorgel voor de deur van ons pand. We streven 
naar een programma voor jong en oud. Daarop volgend zullen wij mogelijk een verzoek indienen bij 
de gebiedscommissie voor een eenmalige subsidie. 
 
Intensiveren samenwerkingsverbanden 
In 2016 zijn wij samenwerking aangegaan met stichting Dit is Zuid en Zie Zuid. In 2019 willen wij de 
wijkcontacten benaderen om ook daar de samenwerking op te zoeken en waar mogelijk elkaar te 
ondersteunen bij projecten in de wijken. Eén van de projecten waarbij wij ons willen aansluiten is het 
2 jaarlijkse kunstfestival Charlois Special, de eerste contacten zijn in 2018 gelegd. 
 
Meer publiciteit genereren 
In 2019 willen wij meer publiciteit en bekendheid voor onze Stichting genereren door bij elke nieuwe 
tentoonstelling een persbericht uit te laten gaan naar de media (huis-aan huisbladen in Rotterdam en 
op Zuid in het bijzonder, Charlois TV en Radio en TV Rijnmond). We hebben ontdekt dat in het boek 
“Wandelen buiten de binnenstad van Rotterdam” van de auteur Kees Volkers een wandelroute (Het 
Charlois-IJsselmondepad) wordt beschreven die loopt van het Charloisse Hoofd, via de 
Grondherendijk en de Kaatsbaan. De Stichting ligt nu, na de verhuizing, op de route. Wij gaan contact 
opnemen met de auteur om ook in de beschrijving van de route opgenomen te worden. Mogelijk zijn 
er nog meer bestaande routes waarbij wandelaars langs ons monumentale pand worden geleid. 
 
Verandering in ruimtegebruik 
Het voornemen is om in 2019 de oudheidkamer te veranderen in een historisch klaslokaal. De ruimte 
achterin het pand is bij nader inzien te klein om een oudheidkamer in te richten waarbij alle spullen 
goed tot hun recht komen. De schoolbankjes en toebehoren bevinden zich nu nog in de foto-
expositie/ontmoetingsruimte.  Het “schooltje” is populair bij onze bezoekers en we beschikken nu 
over meer schoolspullen en –attributen zodat we een echt lokaal in kunnen richten.  Een apart klasje 
is ook geschikter om activiteiten, toegespitst op kinderen,  in uit te voeren. 
 

Jaarlijkse cyclus  
De begroting is één van de producten van de jaarlijkse cyclus van financiële documenten. De 
begroting geeft de plannen voor 2019 weer. In 2019 zal er een tussenrapportage verschijnen. In de 
tussenrapportage wordt aan het bestuur gerapporteerd hoe het vordert met de uitvoering van de in 
de begroting genoemde plannen. In de jaarrekening wordt het jaar afgesloten met een 
eindrapportage.  
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Waar gaat het geld naartoe?

Kwartaalmagazine 'Ons
Charlois'
Beheer fotoarchief

Fotoexpositie en
oudheidkamer
Educatie

Rondleidingen

Website, adverteren
en social media

Totaal overzicht 2019 – 2023 
 
In dit hoofdstuk worden de financiële gegevens van de begroting kort en op hoofdlijnen 
weergegeven. Een nadere uitwerking van de onderdelen wordt gegeven in de volgende 
hoofdstukken. 

 

OMSCHRIJVING 2019 2020 2021 2022 2023 

Bedrijfsvoering           

Personeelslasten  N     2.000   N     2.000   N     2.000   N     2.000   N     2.000  

Huisvestingslasten  N  19.706   N  19.706   N  20.306   N  20.906   N  21.506  

Overige bedrijfsvoeringskosten  N  10.090   N  10.090   N  10.090   N  10.090   N  10.090  

Baten bedrijfsvoering  V   31.796   V   31.796   V   32.396   V   32.996   V   33.596  

TOTAAL BEDRIJFSVOERING  V             0   N            0   N            0   V             0   N            0  

Activiteiten           

Kwartaalmagazine 'Ons Charlois'  N  11.738   N  11.895   N  12.147   N  12.357   N  12.607  

Beheer fotoarchief  N     9.565   N     9.532   N     9.717   N     9.868   N  10.020  

Foto-expositie en educatieruimte  N     6.951   N     6.925   N     7.069   N     7.187   N     7.306  

Educatie  N     1.306   N     1.303   N     1.321   N     1.336   N     1.351  

Rondleidingen  N     1.978   N     1.972   N     2.005   N     2.033   N     2.060  

Website, adverteren en social media  N     2.516   N     2.508   N     2.553   N     2.590   N     2.627  

TOTAAL ACTIVITEITEN  N  34.054   N  34.136   N  34.812   N  35.371   N  35.970  

Eigen gegenereerde middelen op activiteiten  V   18.801   V   18.898   V   19.190   V   19.479   V   19.818  

Subsidie gemeente Rotterdam  V   15.324   V   15.361   V   15.666   V   15.917   V   16.186  

TOTAAL BATEN  V  34.125   V  34.259   V  34.856   V  35.396   V  36.004  

SALDO VOOR BESTEMMING  V           72   V        123   V           43   V           25   V           34  

Onttrekking reserve  N             0   N             0   N            0   N             0   N             0  

Toevoeging reserve  N          72   N        123   N          43   N          25  N          34 

SALDO NA BESTEMMING  N            0   N            0   N            0   N            0   N            0  

 
 
   

55%45%

Waar komt het geld 
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Eigen
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activiteiten
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Rotterdam
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Activiteiten 
 
Bij de begroting 2017 zijn een aantal activiteiten vastgelegd in de subsidieverstrekking op basis van 
onze oude afspraken met de deelgemeente Charlois. Daar zijn ook enkele nieuwe afspraken aan 
toegevoegd. In deze begroting borduren we voort op de bestaande afspraken en voegen graag 
enkele nieuwe activiteiten bij in de aanvraag voor 2019. In dit hoofdstuk behandelen we de 
verschillende activiteiten waarbij een standaard opbouw per activiteit is uitgezet, namelijk: 
 

▪ Omschrijving met visueel beeld van de activiteit. 
▪ De prestatie indicator zoals omschreven in de subsidieverstrekking. 
▪ Kosten van de activiteit. 
▪ Subsidieaanvraag voor de activiteit. 

 

 
Boergoense Vliet – 18 oktober 2018  
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Foto-expositie en educatieruimte 
 
Wij beheren de oudheidkamer van Charlois. Dit onderdeel is enorm ingekrompen sinds de verhuizing 
naar het nieuwe pand aan de Kaatsbaan medio 2018. Wij willen het roer omgooien in 2019 en in 
plaats van de oudheidkamer een klaslokaal  uit het begin van de vorige eeuw inrichten.  Wij hebben 
gemerkt dat bezoekers (zowel jong als oud) de opstelling van het klaslokaal, nu geplaatst in de 
gecombineerde foto-expositie en ontmoetingsruimte, erg waarderen. De twee ruimtes waarover wij 
nu beschikken zullen dan duidelijker gescheiden zijn: een foto-expositie  annex ontmoetingsruimte 
en een historisch klaslokaal.  Wij zijn van mening dat er, sinds het Nationale Schoolmuseum van 
Rotterdam naar Dordrecht is verhuisd, een leemte is ontstaan op historisch- cultureel  gebied die wij 
kunnen en willen opvullen voor de Charloissers, de Rotterdammers en andere geïnteresseerden. 
 
Wij willen er een klaslokaal van maken waar wij  het ‘gevoel van vroeger’ oproepen,  niet alleen door 
in de ruimte te zijn, maar door daar juist actief te kunnen zijn (bijv. het schrijven met een griffel op 
een leitje, het gebruik van een leesplankje, lezen of  voorgelezen worden uit een leesboekje van 
vroeger). Een ander plan uit te voeren in 2019 is de mogelijkheid te bieden dat kinderen zich kunnen 
verkleden. Wij denken aan witte schortje en haarstrikken en  boezeroentjes en petten.  Deze kleding 
is makkelijk over hun eigen kleding aan te trekken. In de nieuwe  setting  kan men dan foto’s maken 
in (kinder)klederdracht welke typisch was in het straatbeeld van het toenmalige Charlois. 
Het nieuwe klaslokaal zal een educatieve en informatieve functie krijgen, maar op een ‘speelse’ 
manier. 
 
Op de nieuwe locatie hebben wij minder ruimte voor het fysiek exposeren van originele foto’s.  
Door de twee grote interactieve touch-screen beeldschermen hebben we nu de mogelijkheid om de 
foto’s ook digitaal aan te bieden.  
De schermen geven  (bijna) oneindig veel nieuwe toepassingen maar het vergt nog veel tijd en werk 
om de foto’s uit het fotoarchief toegankelijk te maken. Ons streven is om in de toekomst het 
fotoarchief openbaar te maken op onze website. Wij zijn ons ervan bewust dat dit streven, naast veel 
tijd, een modernisering van ons archiefsysteem behoeft. 
 

 
  



Stichting Historisch Charlois  Begroting 2019 - 2023 

 

  

 7 

 

Prestatie indicatoren 
▪ Vier foto-exposities met wisselde thema’s. 
▪ De openstelling van de oudheidkamer, minimaal 40 weken op zaterdag en zondag van 13:00 

tot 17:00 uur. 
 

Kosten en subsidie 
Deze activiteit vergt een groot deel van onze vierkante meters op huisvesting. Een interne 
doorbelasting is derhalve noodzakelijk om de kosten van deze activiteit zuiver in beeld te brengen. 
Daarnaast zijn onderhoudskosten te verwachten op het onderdeel ‘digitale foto-expositie’. Er 
moeten minimaal twee vrijwilligers aanwezig zijn tijdens de openstellingen. De kosten hiervoor 
worden ook intern doorbelast vanuit de bedrijfsvoering, in het kader van meer ondernemerschap. 
Wij vragen 45% subsidie voor deze activiteit, het restant bekostigen wij uit eigen gegeneerde 
middelen. 
 

Foto-expositie 2019 2020 2021 2022 2023 

Klein onderhoud  N        500   N        500   N        500   N        500   N        500  

Exporuimte en openstelling  N    6.451   N    6.425   N    6.569   N    6.687   N    6.806  

Totale kosten  N    6.951   N    6.925   N    7.069   N    7.187   N    7.306  

Subsidiedeel 45%  V     3.128   V     3.116   V     3.181   V     3.234   V     3.288  

Te betalen uit eigen middelen  N    3.823   N    3.809   N    3.888   N    3.953   N    4.018  
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Blad “Ons Charlois” 
 
“Ons Charlois” is het kwartaalmagazine van onze stichting en wordt onder onze donateurs verspreid 
maar is ook los te koop. Er staan veel interessante artikelen in, die meestal door (‘oud’) Charloissers 
zelf zijn geschreven. Ook komen er vaak op deze artikelen reacties binnen bij de redactie, die in een 
volgende editie worden geplaatst. Sinds 1994 wordt de uitgave in zwart/wit gedrukt en is uitgebreid 
van 4 pagina’s tot nu 30 pagina’s per kwartaal. Sinds 2017 is de omslag in kleur en vanaf 2018 heeft 
het gehele blad een nieuw uiterlijk gekregen.  Het gehele blad is nu in kleur en de lay-out oogt 
moderner en springen de artikelen en foto’s er beter uit. Mede gezien de vele positieve reacties 
zetten wij dit op de huidige manier voort. Dit is mogelijk doordat wij een nieuwe drukkerij hebben 
aangesteld die ons aanzienlijk tegemoet komt. De drie genoemde partijen in de inleiding zullen een 
prominente plek krijgen in het blad. 
 

 
 
Prestatie indicatoren 

▪ Vier uitgaves van het kwartaalblad “Ons Charlois” 
 
Kosten en subsidie 
Deze activiteit vergt een groot deel van onze begroting. Het is een core-business activiteit en hierop 
hebben wij de kwaliteit-prijs verhouding optimaal benut. Door intern de opmaak en redactionele 
werkzaamheden te verrichten besparen we aanzienlijk. Door onze relatie met Het Gouds Printhuis 
kunnen we het blad voordelig laten drukken in full colour. De verzending wordt verzorgd door 
PostNL. Wij vragen 45% subsidie voor deze activiteit, het restant bekostigen wij uit eigen gegeneerde 
middelen. 
 

Kwartaalblad Ons Charlois 2019 2020 2021 2022 2023 

Drukkosten  N    6.400   N    6.480   N    6.560   N    6.640   N    6.720  

Verzendkosten  N    4.800   N    4.880   N    5.040   N    5.160   N    5.320  

Intern opmaak en redactie  N        538   N        535   N        547   N        557   N        567  

Totale kosten  N  11.738   N  11.895   N  12.147   N  12.357   N  12.607  

Subsidiedeel 45%  V     5.282   V     5.353   V     5.466   V     5.561   V     5.673  

Te betalen uit eigen middelen  N    6.456   N    6.542   N    6.681   N    6.797   N    6.934  
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Educatie 
 
Wij hebben gemerkt dat bezoekers (zowel jong als oud) de opstelling van het klaslokaal, nu geplaatst 
in de gecombineerde foto-expositie en ontmoetingsruimte, erg waarderen. Bij de activiteit ‘foto-
expositie en educatieruimte’ hebben wij al aangegeven dat wij het gat dat ontstaan is, door 
wegvallen van het schoolmuseum, willen opvullen. Dit kunnen wij doen door in het ingerichte 
klaslokaal ‘les te geven’ aan kinderen uit Charlois en omstreken. In plaats van iPads leren de kinderen 
hoe het vroeger was met leitjes en krijtjes. Dit alles uiteraard onder begeleiding van volwassenen. 
 
We hebben liederen boekjes en leesboekjes van weleer. Ook op het gebied van rekenen en 
verkeersregels hebben we lesmateriaal van vroeger. Een mix van oude lesstof in de praktijk samen 
met een stukje Charloisse geschiedenisles blijkt een succes bij de kinderen. In 2018 hebben we hier 
een aantal keren bij wijze van ‘pilot’ mee gedraaid. Eventueel kunnen we dit ook in de vorm van een 
verjaardagsfeestje aanbieden. 
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Prestatie indicatoren 
▪ Leerlingen uit Charlois het vroegere ‘schooltijd’ te laten ervaren. 

 
Kosten en subsidie 
De ruimte van het klaslokaal maakt onderdeel uit van de foto-expositie ruimte op de Kaatsbaan 6. 
Voor deze activiteit zijn de kosten daarom beperkt tot interne uren en aanschaf klein materiaal ten 
behoeve van ‘les geven’ aan de kinderen. Wij vragen 45% subsidie voor deze activiteit, het restant 
bekostigen wij uit eigen gegeneerde middelen. 
 

Educatie 2019 2020 2021 2022 2023 

Diverse kosten educatie  N        500   N        500   N        500   N        500   N        500  

Interne doorbelasting  N        806   N        803   N        821   N        836   N        851  

Totale kosten  N    1.306   N    1.303   N    1.321   N    1.336   N    1.351  

Subsidiedeel 45%  V        588   V        586   V        595   V        601   V        608  

Te betalen uit eigen middelen  N        718   N        717   N        727   N        735   N        743  
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Beheer fotoarchief 
 
Wij hebben een zeer uitgebreid fotoarchief van bijna 50.000 foto’s. De onderwerpen zijn een 
afspiegeling van het leven op Charlois in al haar facetten door de jaren heen. Sinds 2016 werken wij 
met Filemaker 15 om ons digitale archief te beheren. In de afgelopen jaren is er lustig op los gescand 
door de vrijwilligers van onze Stichting. Het scanproces is nagenoeg gereed waardoor wij nu ruim 
90% digitaal beschikbaar hebben inclusief onderschriften.  Het is echter nodig om alle ingevoerde 
gegevens na te lopen omdat er bij de invoering  bijvoorbeeld  niet altijd rekening gehouden is met 
een trefwoordenlijst en een eenduidige manier van invoeren van de fotocodes. Dit komt de 
toegankelijkheid van het archief niet ten goede.  De invoering van een nieuw systeem is de ideale 
gelegenheid om de beschrijvingen van de archiefbestanddelen na te lopen en waar nodig aan te 
vullen of te verbeteren.  Wij hebben bij de Historische Vereniging Capelle a/d IJssel (HVC) een soort 
gelijk systeem bekeken voor ons fotoarchief, zodat de fotodatabase doorzoekbaar is via internet en 
er direct foto’s besteld kunnen worden via een soort webwinkel. Erg handig en leuk systeem. Een 
referentie is te vinden op www.capelleinbeeld.nl. 
 

 
 
Prestatie indicatoren 

▪ Minimaal vier foto- of andere tentoonstellingen 
▪ Het verwerven en bewaren van foto’s en documenten 

 
Kosten en subsidie 
Ook deze activiteit vergt een groot deel van onze vierkante meters op huisvesting. Een interne 
doorbelasting is derhalve noodzakelijk om de kosten van deze activiteit zuiver in beeld te brengen. 
Daarnaast zijn onderhoudskosten te verwachten op het onderdeel op software en hardware gebied 
van ons digitaal archief. Wij vragen 45% subsidie voor deze activiteit, het restant bekostigen wij uit 
eigen gegeneerde middelen. 
 

Beheer fotoarchief 2019 2020 2021 2022 2023 

Software en onderhoud  N    1.000   N    1.000   N    1.000   N    1.000   N    1.000  

Foto bewerking en afdrukken  N        300   N        300   N        300   N        300   N        300  

Foto opslagruimte intern  N    8.265   N    8.232   N    8.417   N    8.568   N    8.720  

Totale kosten  N    9.565   N    9.532   N    9.717   N    9.868   N  10.020  

Subsidiedeel 45%  V     4.304   V     4.289   V     4.372   V     4.441   V     4.509  

Te betalen uit eigen middelen  N    5.261   N    5.243   N    5.344   N    5.428   N    5.511  

  



Stichting Historisch Charlois  Begroting 2019 - 2023 

 

  

 12 

 

Rondleidingen 
 
De rondleidingen door Oud-Charlois zijn een succes. De wandeling duurt ongeveer twee uur onder 
begeleiding van een gids. De afstand bedraagt bij benadering 3,5 kilometer. Tijdens de wandeling 
vertellen wij over historische gebouwen, het ontstaan van het dorp en worden leuke weetjes 
gedeeld. We wijzen plekken aan waar vroeger hele andere dingen waren dan wat er nu te zien is en 
laten hier ook visuele beelden van zien. De Maastunnel komt aan bod en de route biedt 
mogelijkheden om mooie foto’s te maken van diverse historische panden en vanaf een pier met het 
stoomschip SS Rotterdam in de achtergrond. Deze activiteit willen we verder uitbreiden maar daar 
hebben we ook meer fysiek fitte vrijwilligers voor nodig om als gids te fungeren. 
 

 
 
Prestatie indicatoren 

▪ Het verzorgen en organiseren van rondleidingen per maand en nieuwe rondleidingen (i.s.m. 
lokale partijen) 

 
Kosten en subsidie 
Deze activiteit vergt een klein werkbudget voor het printen van naslagwerk en afbeeldingen als hulp 
tijdens de rondleidingen. Daarnaast maken we interne kosten voor de promotie van deze activiteit. 
Wij vragen 45% subsidie voor deze activiteit, het restant bekostigen wij uit eigen gegeneerde 
middelen. 
 

Rondleidingen 2019 2020 2021 2022 2023 

Klein materieel  N        500   N        500   N        500   N        500   N        500  

Interne doorbelasting  N    1.478   N    1.472   N    1.505   N    1.533   N    1.560  

Totale kosten  N    1.978   N    1.972   N    2.005   N    2.033   N    2.060  

Subsidiedeel 45%  V        890   V        888   V        902   V        915   V        927  

Te betalen uit eigen middelen  N    1.088   N    1.085   N    1.103   N    1.118   N    1.133  
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SHC shop 
 
Op onze locatie hebben wij een kleine hoek ingericht voor de verkoop van Merchandise en boeken. 
Zo verkopen we een serie ansichtkaarten ‘groeten uit Charlois’, kaart- en dobbelspellen, pluche 
leeuwen voor de kleintjes (Charlie de Leeuw, mascotte van het wapenschild van Charlois) en diverse 
gadgets met opdruk van onze stichting. Het is ook mogelijk om te pinnen op onze locatie. 
 

 
 
Prestatie indicatoren 

▪ Niet van toepassing 
 
Kosten en subsidie 
Deze activiteit is commercieel en komt derhalve volledig voor rekening van de stichting. Wij vragen 
0% subsidie voor deze activiteit. 
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Website, adverteren en social media 
 
Onze website www.historisch-charlois.nl is enigszins verouderd. Om dit te herstellen moeten wij een 
inhaalslag maken in 2018. De website dient interactiever te worden gemaakt en beter aangesloten te 
zijn op onze facebook pagina. Mogelijk dat wij hier studenten voor benaderen om mee te denken in 
dit proces. Onze facebook pagina krijgt steeds meer volgers en de reacties en interactie op dit 
platform is erg leuk. Hiermee kunnen we ook een jonger publiek enthousiasmeren voor de historie 
van dit gebied. 
 

 
 
Prestatie indicatoren 

▪ Het verstrekken van digitale informatie over Charlois en de stichting. 
▪ Op social media actief zijn ten behoeve van een divers publiek, waaronder jongeren. 

 
Kosten en subsidie 
Deze activiteit vergt een budget voor het adverteren en promoten van de stichting, om zo meer 
mensen te bereiken en kennis te laten maken met onze stichting. Daarnaast maken we interne 
kosten voor onder andere de domeinregistratie van de website en het beheer ervan. Wij vragen 45% 
subsidie voor deze activiteit, het restant bekostigen wij uit eigen gegeneerde middelen. 
 

Website, adverteren en soc.media 2019 2020 2021 2022 2023 

Advertentiekosten  N        500   N        500   N        500   N        500   N        500  

Interne doorbelasting  N    2.016   N    2.008   N    2.053   N    2.090   N    2.127  

Totale kosten  N    2.516   N    2.508   N    2.553   N    2.590   N    2.627  

Subsidiedeel 45%  V     1.132   V     1.129   V     1.149   V     1.165   V     1.182  

Te betalen uit eigen middelen  N    1.384   N    1.379   N    1.404   N    1.424   N    1.445  
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Genealogie en bibliotheekfunctie 
 
Genealogie of stamboomonderzoek is een discipline van de geschiedkunde die zich bezighoudt met 
voorouderlijk onderzoek en de afstamming van een familie. SHC heeft een archief van genealogische 
gegevens van Charloise families welke wij beschikbaar houden voor het publiek. Wij willen dit 
mogelijk op termijn samenvoegen bij het Stadsarchief Rotterdam zodat men daar uitgebreidere 
faciliteiten heeft en wij ons meer kunnen richten op de overige activiteiten. 
 
In de tijd dat het internet nog niet bekend was waren wij gestart met de aanleg van een 
boekenverzameling. Aanvankelijk alleen over de geschiedenis van Charlois, later zijn daar boeken 
over Rotterdam en de regio bijgekomen. Op onze nieuwe locatie willen wij een leeshoek creëren en 
de belangrijke boeken voor onze doelgroep beschikbaar houden. Een deel van de collectie die minder 
relevant is voor ons willen we aanbieden aan een bibliotheek, bij voorkeur in Charlois. 
 

 

Prestatie indicatoren 
▪ Niet van toepassing 

 
Kosten en subsidie 
Deze activiteit is nagenoeg kosteloos en komt derhalve volledig voor rekening van de stichting. Wij 
vragen 0% subsidie voor deze activiteit. 
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Bedrijfsvoering 
 
In dit hoofdstuk informeren wij u over ons huisvestings- en personeelsbeleid met de daarbij 
behorende kosten en opbrengsten. Ook de overige inkomsten en uitgaven, die niet gerelateerd zijn 
aan de genoemde activiteiten in het vorige hoofdstuk, worden hier benoemd. Daarnaast vindt u hier 
een berekening van ons intern uurtarief welke toebedeeld is aan enkele activiteiten. 
 

Huisvesting 
 
De voorgenomen verhuizing van de Stichting Historisch Charlois per 1 april 2018 is nu een feit. Na 
een geslaagd openingsfeest zijn we weer doorgegaan met onze activiteiten. is achter de rug. Wij 
voelen ons inmiddels helemaal op onze (historische) plek op de Kaatsbaan nummer 6 (het oude 
postkantoor, achter het oude Raadhuis/politiebureau aan de Charloisse Kerksingel). Hierdoor gaan 
wij flink bezuinigen op de huisvestingslasten terwijl we midden in de dorpskern komen. We zijn 
echter ook een hoop vierkante meters verloren.  We hebben concessies gedaan, waarbij we er voor 
hebben gekozen de oudheidkamer af te slanken en een andere invulling te geven, de foto-exposities 
te behouden en de activiteiten rondom het fotoarchief en de buitenactiviteiten te intensiveren. 
 

 
Kaatsbaan 6 

 
In het eerste kwartaal van 2018 hebben we een overlap met de beide panden gehad waardoor de 
huisvestingslasten in 2018 nog iets hoger lagen. Vanaf 2019 zal dit een stuk gunstiger uitvallen. Dit is 
reeds in de meerjarenraming meegenomen. De Kaatsbaan betreft casco huur. Wij zullen in de 
toekomst zelf de binnenkant (inventaris) moeten vernieuwen, hiervoor creëren wij een voorziening 
door een jaarlijkse dotatie zodat er genoeg middelen beschikbaar zijn om dit in de toekomst te 
financieren.  
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Begroting op dit onderdeel 
 

OMSCHRIJVING 2019 2020 2021 2022 2023 

Huur  N  14.400   N  14.400   N  15.000   N  15.600   N  16.200  

Energie  N    3.456   N    3.456   N    3.456   N    3.456   N    3.456  

Waterverbruik  N        100   N        100   N        100   N        100   N        100  

Schoonmaak  N        500   N        500   N        500   N        500   N        500  

Verzekeringen  N        600   N        600   N        600   N        600   N        600  

Belastingen  N        450   N        450   N        450   N        450   N        450  

Klein onderhoud pand  N        200   N        200   N        200   N        200   N        200  

Huisvestingslasten  N  19.706   N  19.706   N  20.306   N  20.906   N  21.506  

 

Personeel 
 

SHC is een stichting die zich inzet om de historie van Charlois te bewaren en te bewaken. Dit vraagt 

een organisatie in de directe nabijheid van het bestuur dat ondersteund wordt in de uitvoering van 

de doelen die de stichting voor ogen heeft. 

  

Om dit te kunnen garanderen werken wij continu aan de ontwikkeling van onze organisatie en 

hanteren daarbij de volgende uitgangspunten:  

 

▪ Het versterken van de inzet van het bestuur op strategische en tactische taken;  

▪ Verminderen van de kwetsbaarheid op gebieden van bedrijfsvoering en uitvoering;  

▪ Borgen van de kwaliteit en continuïteit van de taakuitvoering.  
 
Vergoedingen 
Om vrijwilligers aan te trekken moeten wij ze tenminste een aantal basisfaciliteiten bieden zoals een 
onkostenvergoeding. Het is niet de bedoeling dat mensen werkzaamheden voor ons uitvoeren en 
daar kosten voor maken. Wij nemen derhalve een klein budget op in de begroting om 
onkostenvergoedingen te kunnen dekken. Daarnaast hebben wij kantinekosten opgenomen voor de 
warme dranken automaat en kleine versnaperingen tijdens de openstellingen.  
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Begroting op dit onderdeel 
 

OMSCHRIJVING 2019 2020 2021 2022 2023 

Kosten vrijwilligers  N        700   N        700   N        700   N        700   N        700  

Kantinekosten  N        800   N        800   N        800   N        800   N        800  

Reiskosten  N        500   N        500   N        500   N        500   N        500  

Personeelslasten  N    2.000   N    2.000   N    2.000   N    2.000   N    2.000  

 

Overige inkomsten en uitgaven 
 
De overige uitgaven bestaan uit bedrijfsvoeringkosten die niet direct onderverdeeld kunnen worden 
onder personeel of huisvesting.  
 

OMSCHRIJVING 2019 2020 2021 2022 2023 

Afschrijvingskosten  N    1.000   N    1.000   N    1.000   N    1.000   N    1.000  

Representatiekosten  N        250   N        250   N        250   N        250   N        250  

Abonnementen/contributies  N        590   N        590   N        590   N        590   N        590  

Accountants- en administratiekosten  N        800   N        800   N        800   N        800   N        800  

Kantoorartikelen  N        500   N        500   N        500   N        500   N        500  

Telefoon- en internetkosten  N        600   N        600   N        600   N        600   N        600  

Portokosten  N    1.000   N    1.000   N    1.000   N    1.000   N    1.000  

Onderhoud inventaris/computers  N    1.000   N    1.000   N    1.000   N    1.000   N    1.000  

Bankkosten  N        600   N        600   N        600   N        600   N        600  

Drukwerk  N        750   N        750   N        750   N        750   N        750  

Dotatie voorziening inventaris gebouw  N    3.000   N    3.000   N    3.000   N    3.000   N    3.000  

Overige bedrijfsvoeringskosten  N  10.090   N  10.090   N  10.090   N  10.090   N  10.090  

 

Intern uurtarief 
 
Om tot een uurtarief te komen (p) hebben wij in beeld gebracht wat de bedrijfsvoering kost na aftrek 
van eigen gegenereerde middelen (TO) en hoeveel uren onze stichting actief is (q). 
 

OMSCHRIJVING BEDRAG 

Personeelslasten  N    2.000  

Huisvestingslasten  N  19.706  

Overige bedrijfsvoeringskosten  N  10.090  

Donaties (45% voor bedrijfsvoering)  V  10.474  

giften  V     1.500  

TURNOVER BEDRIJFSVOERING (TO)  N  19.822  
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Omschrijving activiteit Uren 

Openstelling oudheidkamer en foto-expositie                 480  

Rondleidingen                 110  

Ons Charlois (opmaak, redactie)                   40  

Lezingen, dia- en filmvertoningen                   15  

Educatie                   60  

SHC shop                   20  

Beheer fotoarchief                 600  

Website en social media                 150  

Totaal uren (q)               1.475  

 

Als we nu het uurtarief berekenen op basis van bovenstaande gegevens komen we op € 11,12 per 

uur. 

TO 19.822 

q      1.475 =  p  13,44 

 

In tegenstelling tot hetgeen in de vorige begroting vermeld stond, is het uurtarief voor 2019 en 

verder omhoog gegaan. De huisvestingslasten zijn weliswaar flink gezakt maar daar tegenover staat 

een andere toerekening systematiek van de donaties. In de begroting 2018 gingen wij uit van een 

100% toerekening van de donaties aan de bedrijfsvoering. Een deel is echter toe te schrijven aan de 

activiteiten. In deze begroting is 45% van de donaties toegeschreven aan de bedrijfsvoering en 55% 

ter dekking van activiteiten. 

Omschrijving activiteit 2019 2020 2021 2022 2023 

Uurtarief (p)  €          13,44   €         13,39   €         13,69   €         13,93   €         14,18  

Openstelling oudheidkamer en foto-expositie  €          6.451   €         6.425   €         6.569   €         6.687   €         6.806  

Rondleidingen  €          1.478   €         1.472   €         1.505   €         1.533   €         1.560  

Ons Charlois (opmaak, redactie)  €             538   €             535   €             547   €             557   €             567  

Lezingen, dia- en filmvertoningen  €             202   €             201   €             205   €             209   €             213  

Educatie  €             806   €             803   €             821   €             836   €             851  

SHC shop  €             269   €             268   €             274   €             279   €             284  

Beheer fotoarchief  €          8.063   €         8.031   €         8.211   €         8.359   €         8.507  

Website en social media  €          2.016   €         2.008   €         2.053   €         2.090   €         2.127  

Totaal uren (q) vs. Turnover (TO)  €        19.822   €       19.744   €       20.186   €       20.550   €       20.914  
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Berekening subsidieaanvraag 
 
U heeft in het hoofdstuk activiteiten gelezen dat wij bij de meeste activiteiten een subsidieaanvraag 
doen van 45%. Het restant van de kosten dekken wij uit eigen gegenereerde middelen.  
 
In totaal komt dit neer op een aanvraag voor 2019 ten bedrage van € 15.324 
 
In de onderstaande tabel volgt een korte toelichting van de totstandkoming van de bedragen en ons 
dekkingsvoorstel voor de overige 55% van onze kosten. In de onderste regel drukken wij een 
percentage overdekking uit welke onder de 10% afwijking blijft van de subsidieaanvraag. Derhalve 
hoeft er geen correctie plaats te vinden in het subsidiebedrag. Mocht dit bij de jaarstukken meer dan 
10% afwijken dan zal een verrekening plaatsvinden conform subsidievoorwaarden. 
 

Subsidie berekening 2019 2020 2021 2022 2023 

Kosten bedrijfsvoering  N  31.796   N  31.796   N  32.396   N  32.996   N  33.596  

Interne doorbelasting naar activiteiten  V  19.822   V   19.744   V   20.186   V  20.550   V   20.914  

giften  V     1.500   V     1.500   V     1.500   V     1.500   V     1.500  

Donaties (45% voor bedrijfsvoering)  V  10.474   V   10.553   V   10.710   V  10.946   V   11.183  

SALDO BEDRIJFSVOERING  V            0   N            0   N            0   V            0   N            0  

Kosten activiteiten  N  34.054   N  34.136   N  34.812   N  35.371   N  35.970  

Subsidiedeel 45%  V  15.324   V   15.361   V   15.666   V  15.917   V   16.186  

Te betalen uit eigen middelen  N  18.729   N  18.775   N  19.147   N  19.454   N  19.783  

Advertenties Ons Charlois  V     4.500   V     4.500   V     4.500   V     4.500   V     4.500  

Verkoop SHC-shop artikelen  V        300   V        300   V        300   V        300   V        300  

Diapresentaties  V        100   V        100   V        100   V        100   V        100  

Verkoop foto's  V        400   V        400   V        400   V        400   V        400  

Donaties (55% voor activiteiten)  V  12.801   V   12.898   V   13.090   V  13.379   V   13.668  

Bijdragen derden  V        700   V        700   V        800   V        800   V        850  

SALDO ACTIVITEITEN  V          72   V        123   V           43   V          25   V           34  

Afwijking t.o.v. subsidie < 10% 0% 1% 0% 0% 0% 

 


