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Bestuursverslag

2020 zal ongetwijfeld de boeken ingaan als het Coronajaar. Het jaar waarin niets was wat het
lijkt en niets lijkt op wat het was. Uitzieken en wachten op betere tijden was en is het devies.
Ook voor L000 was het anders dan anders. De uitvoering van de beoogde plannen en de
realisatie van het reguliere programma voor 2020 kwam nagenoeg volledig tot stilstand. Er
werden alternatieven activiteiten ontwikkeld en in uitvoering genomen om toch zoveel als
mogelijk historisch gehiteresseerden te kunnen bedienen en te laten genieten van het rijke
historisch erfgoed van Limburg. Sommige activiteiten zijn zo succesvol, dat zij ook in de
komende jaren onderdeel blijven uitmaken van het toch al rijke palet van activiteiten van het
LGOG.

Het heeft weinig zin te somberen over wat vaak niet kon (lezingen, excursies, symposia,
studicrcizen, contactdagen etc.) maar vooral nog eens te benadrukken wat wel werd
gerealiseerd:

1. Er verschenen 22 uitgebreide Nieuwsbrieven die gemiddeld aan bijna 2200 leden en
belangstellenden werden toegezonden. Hierin uitgebreide informatie over nieuwe
boeken, websites, museale aankondigingen, zoekplaatjes, info over en van
heemkundeverenigingen, crowdfundingsacties, etc. etc.

2. Speciaal voor bestuursleden en leden KSC werd het Bestuursbulletin geflroduceerd
om de contacten te verstevigen.

3. Er verschenen 4 nummers van De Maasgouw.
4. Er verschenen 4 nummers van het Limburgs Tijdschrift voor Genealogie.
5. Het Jaarboek 2019 verscheen conform planning. Via een videoverslag kon en kan

iedereen daarvan deelgenoot worden.
6. De Sectie Archeologie bracht twee nummers uit van Archeologie in Limburg.
7. Er verschenen Nieuwsbrieven van de sectie archeologie en de sectie genealogie.
8. Op de valreep kon nog in persoon een gecombineerde KSC-ALV-vergadering (2x

KSC + 2x ALV op één dag) worden gehouden in Roermond.
9. Het fenomeen Podcast werd hot. In 2020 verschenen 20 afleveringen van en over

LGOG en over diverse historische onderwerpen.
10. De 15 Facebook pagina’s werden frequent ingezet om activiteiten van LGOG onder

de aandacht te brengen.
11. Het eerste deel van een nieuwe reeks literatuuruitgaven onder de noemer

Nachtegaalreeks (presentatie wacht op een geschikt &siek moment) kwam van de
persen.

12. Leo Verhart vervaardigde 13 historische wandelingen (De ronde van Limburg;
wandelen langs, op en over de grens).

13. John Silvertand bracht met een reeks Izi-Travel apps de Historie uit de top van
Limburg onder de aandacht.

14. In het kader van 75 jaar bevrijding van Limburg werd door de Kringen Venlo en
Parkstad ter afronding van de activiteiten een boekje uitgegeven met
bevrijdingsverhalen die door middelbare scholieren waren afgenomen.

15. Deel 85 van de reeks Maaslandse Monograflen zag het licht Tussenstation Cosel
van Herman Rens en Annelies Willems.

16. Aan de reeks Histo Bistro podcasts werd een vervolg gegeven.
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17. Liefst 673 leden namen de moeite om de uitgebreide LGOG-enquête 2020 in te
vullen. Dat leverde boeiende informatie en inzichten op die thans nog onderwerp van
bespreking zijn binnen het hoofdbestuur.

18. In samenwerking met de Coüperatie Erfgoed Limburg werd (bijna) maandelijks in
dagblad De Limburger op twee pagina’s verslag gedaan van een onderwerp uit het
Limburgs Erfgoedveld en in oktober over De Maand van de Geschiedenis.

19. LGOG kreeg een online YouTube-kanaal voor het streamen van vooraf opgenomen
lezingen. De (livestream)(video)lezingen werden door meer personen bekeken dan op
locatie mogelijk zou zijn en blijven ook nog eens voor de ‘eeuwigheid’ beschikbaar.

20. Video-vergaderen werd geïntroduceerd. Een enkele Kring en Sectie trof zelfs
voorbereidingen om hun jaarvergaderingen per video-conferentie af te handelen.

21. Er werd gestart met de digitalisering van de Limburgse Iconografie Collectie.
22. 46 leden kregen de verenigingsspeld uitgereikt vanwege hun 25-, 40- of 50-jarig

lidmaatschap.
23. Aan oud-voorzitter van de Sectie Monumenten Peter Lambriex werd de zilveren

verenigingsspeld uitgereikt.
24. Aan mgr. Harrie Smeets, bisschop van Roermond werd het erelidmaatschap van

LGOG aangeboden.
25. De plannen voor het vernieuwen van de Canon van Limburg kwamen in een

stroomversnelling.
26. In het Streekmuseum Stevensweert/Ohé en Laak werd een studiedag georganiseerd

naar aanleiding van de tentoonstelling ‘Machtig und Stark’.
27. Het Bureau van LGOG kreeg raambelettering (4LGOG sinds 1863 het geheugen van

Limburg’).
28. Er werd een nieuwe voorzitter gekozen in de persoon van Jacques van Rensch, met

dankzegging aan vertrekkend vice-voorzitter Frank Bouts die de honneurs tot dan had
waargenomen.

29. Het aantal leden nam toe met 30 personen!

Het mag duidelijk zijn dat het Coronavirus weliswaar veel heeft stil gelegd, maar toch ook
een aanzet is geweest voor nieuwe (blijvende) initiatieven, die anders in een veel lager tempo
zouden zijn geïntroduceerd.

In het Jaarboek 2020 zal een meer gedetailleerd verslag worden opgenomen van alle
activiteiten die in het verslagjaar hebben plaatsgevonden.

2020 werd in financieel opzicht afgesloten met een klein tekort van €4.241,- dat gedekt zal
worden door onttrekking aan de reserves. Dat is aanzienlijk lager dan begroot, vanwege ruim
meevallende uitgaven.

Het bestuur dankt een ieder die ook in 2020 een bijdrage heeft geleverd, om ondanks de
Coronaperikelen, LGOG op de kaart te houden en te zetten.

Jos Peeters, penningmeester

Henk Boersma, directeur
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Balans per 31 december 2020

ACflVA

31-12-2020 31-12-2019

1 VLOUENDE ACTIVA

1.1 Voorraad boekwerken en collecties 1 1
1.2 Debiteuren en overlopende activa 3.289 4.900
1.3 Uquide middelen 250.791 256.462

254.081 261.363

TOTAAL 254.081 261.363
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(na voorstel bestemming resultaat) in €

PASS IVA

31-12-2020 31-12-2019

2 EIGEN VERMOGEN

2.1 Algemene reserve
2.1.1. Egalisatiereserve provincie Limburg 14.414 17.246
2.1.2 Exploitatiereserve 24.496 25.905
2.1.3 Legaat mevrouw Mia Gorissen 15.882 15.882

54.792 59.033

2.2 Bestemmingsfonds
2.2.1 Fonds Publications en overige uitgaven 35.298 35.298
2.2.2 Fonds batige saldi studiereizen 9.058 9.058

44.356 44356

3 KORTLOPENDE SCHULDEN

3.1 Rekening-courant secties 27.645 26.444
3.2 Crediteuren en overlopende passiva 127.288 131.530

154.933 157.974

TOTAAL 254.081 261.363
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EXPLOITATIEREKEN ING

BATEN

Exploitatie- Begroting Exploitatie-
rekening 2020 2020 rekening 2019

6. Subsidie provincie Limburg
-exploitatiesubsidie 223.861 203.488 264.119

7. Contributies 105.313 110.185 111.640

8. Donaties 325 1.000 269

9. Verkoop boekwerken/publicaties 1.413 1.000 536

10. Overige inkomsten 4.326 5.500 6.104

11. Inkomsten studiereizen 0 0 114.270

TOTAAL 335.238 321.173 496.938
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over2O2O in€

LASTEN

Exploitatie- Begroting Exploitatie-
rekening 2020 2020 rekening 2019

12, Boekwerken en periodieken 46.180 57.000 45.436

13. Lezingen en vergaderingen 1.079 5.000 2.748

14. Bijdragen aan Kringen, Secties en Commissies 37.777 28.000 36.151

15. Diverse kosten 811 9.000 8.494

16. Apparaatskosten
- personeelskosten 213.311 207.435 208.384
- overige apparaatskosten 34.786 37.650 73.319

17. Onderhoud collecties . 4.335 5.000 8.764

18. Bijzondere Leerstoel Limburgse
Rechtsgeschiedenis 1.200 1.200 1.990

19. Kosten studiereizen . 0 0 115.504

sub-totaal lasten 339.479 350.285 500.790

20. Saldo, onttrokken (-), toegevoegd(+) aan:
- Egalisatiereserve provincie Limburg -2.832 -29.112 -1.391
- Exploitatiereserve -1.409 0 -1.227
- Fonds batige saldi studiereizen 0 0 -1.234

TOTAAL 335.238 321.173 496.938
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Algemene toelichting

Algemeen

Het Koninklijk Limburgs Geschied-en Oudheidkundig Genootschap (LGOG) is de historische vereniging van
Limburg. De activiteiten bestaan uit het beheren van een uitgebreide eigen historische collectie, educatie,
onderzoek naar de Limburgse geschiedenis, het uitgeven van publicaties en het organiseren van
lezingen, symposia, excursies en studiereizen.

De statutaire zetel is gevestigd Brusselsestraat 1OD te, 6211 PE Maastricht. De vereniging is ingeschreven bij
de Kamer van Koophandel onder nummer 40203619.

Grondslagen voor het opstellen van de iaarrekening

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met Richtlijn 640 “Organisaties zonder winststreven”,
die uitgegeven is door de Raad voor de jaarverslaggeving.

De jaarrekening wordt opgesteld in euro’s.

Vergelijking met voorgaand jaar

De grondslagen van waardering van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar. De
cijfers 2019 zijn, waarnodig, geherrubriceerd teneinde vergelijkbaarheid met 2020 mogelijk te maken.

Continuiteitsveronderstelling

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuiteitsveronderstelling.

Grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening

Activa en passiva

De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van
historische kosten. De activa en passiva worden opgenomen tegen nominale waarde. Baten en lasten
worden toegerekend aan het jaar c.q. de periode waarop ze betrekking hebben. Winsten worden
slechts opgenomen voor zover zij op de balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico’s 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.

Gebruik van schattingen

De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen en veronder
stellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde
van activa en verplichtingen en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze
schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voordurend beoordeeld.

TcfIrnficate
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Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in
toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft.

Vlottende activa

Voorraden
De voorraad boekwerken en collecties zijn gewaardeerd tegen € 1,00 in verband met het ontbreken
van een objectieve waarderingsgrondslag.

Vorderingen
De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde, eventueel verminderd met een voorziening
voor oninbaarheid.

Overige activa en passiva
De overige activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Liguide middelen
De liquide middelen omvatten banktegoeden. De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale
waarde. De liquide middelen staan vrij ter beschikking van het Genootschap.

Eigen vermogen
Het eigen vermogen wordt ingedeeld in stichtingskapitaal, reserves en fondsen.

Algemene reserve
Het gedeelte van het eigen vermogen waarover zonder belemmering door wettelijke of statutaire
bepalingen kan worden beschikt voor het doel waarvoor de vereniging is opgericht wordt aangeduid
als algemene reserve. De algemene reserve wordt onderscheiden in:

- Egalisatiereserve provincie Limburg
Betreft de egalisatiereserve ontstaan uit overschotten/tekorten uit provinciale subsidiëring.

- Exploitatiereserve
Betreft de exploitatiereserve ontstaan uit overschotten/tekorten uit inkomsten niet verkregen
van de provincie Limburg.

- Legaat mevrouw Mia Gorissen
Betreft het in 2013 ontvangen legaat van mevrouw Mia Gorissen uit Maastricht verkregen
vanwege haar interesse in de geschiedenis van Maastricht en omgeving.

Bestemmingsfonds
Het deel van het eigen vermogen waarvan door derde subsidiënten een beperktere bestedingsmogelijkheid
is gegeven, wordt aangeduid als bestemmingsfonds. Er is sprake van een fonds wanneer de reserve is
gebonden aan door derden gestelde voorwaarden. De fondsen zijn mede gevormd in overleg met de
subsidiënt. De volgende fondsen worden onderscheiden:

- Fonds Publications en overige uitgaven
Fonds ter financiering van de Publications een jaar later.

- Fonds batige saldi studiereizen
Fonds ter dekking van kosten voorexcursie van studiereizen in geval dat na een voorexcursie de
studiereis niet doorgaat.
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Kortiopende schulden
De kortlopende schulden zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde en hebben een verwachte
looptijd van maximaal 1 jaar.

Niet in de balans opgenomen reëhtèn én. ver,ilich tingen

De niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen zijn, tenzij anders vermeld, gewaardeerd tegen
nominale waarde.

Grondslagen voor resultaatbepaling

Algemeen
Het resultaat wordt bepaald door het verschil tussen de ontvangen subsidies en overige inkomsten
en alle hiermee verbonden aan het verslagjaar toe te rekenen kosten. De kosten worden bepaald
met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen.

1 rfdenttcate
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2020

ACTIVA in€
4.

VLOHENDE ACTIVA

1.1.Voorraad boekwerken en collecties

De voorraad boekwerken en collecties zijn gewaardeerd tegen €1,00 in verband met het ontbreken
van een objectieve waarderingsgrondslag.

1.2. Debiteuren en overloDende activa 2020 2019

Debiteuren
Overige vorderingen 1.254 2.865
OverloDende activa
Depotbedrag Post.NL 2.035 2.035

Totaal 3.289 4.900

De afwikkeling van de debiteuren kent een normaal verloop.

1.3. Lipuide middelen 2020 2019

ING bank, betaalrekeningen 85.436 51.187
ING bank, spaarrekening 165.355 205.275

Totaal 250.791 256.462

De liquide middelen bij de banken staan ter vrije beschikking van het LGOG.

Te dentificatO
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PASSIVA

2. EIGEN VERMOGEN
Stand per Dotatie Onttrekking Saldo per
1januari 2020 2020 31 december

2.1 Algemene reserve

2.1.1 Egalisatiereserve provincie Limburg 17.246 0 -2.832 14.414
2.1.2 Exploitatiereserve 25.905 0 -1.409 24.496
2,1,3 Legaat mevrouw Mia Gorissen 15.882 0 0 15.882

59.033 0 -4.241 54.792

De dotatie van het batig saldo aan de egalisatiereserve provincie Limburg en de exploitatiereserve
wordt bepaald door de verhouding van het provinciaal subsidie ten opzichte van de overige inkomstenstromen.

Er zijn geen beperkingen opgelegd door mevrouw Mia Gorissen inzake de besteding van het door haar aan het
LGOG toegekend legaat. Er hebben in 2020 geen onttrekkingen aan het legaat plaatsgevonden.

Stand per Dotatie Onttrekking Saldo per
2.2. Bestemmingsfondsen 1januari 2020 2020 31december

2.2.1 Fonds Reserve Publications en 35.298 0 0 35.298
overige uitgaven

2.2.2 Fonds batige saldi studiereizen 9.058 0 0 9.058
44.356 0 0 44.356

Er zijn geen mutaties in 2020 geweest.

KORTLOPENDE SCHULDEN
2020 2019

3.1. Rekehing-courant secties

Sectie Archeologie 2.793 8.725
Sectie Monumenten 10.190 10.362
Sectie Genealogie 8.662 7.357

Totaal 27.645 26.444

Te dentifièatlc
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3.2. Crediteurén én overlopende passiva 2020 2019

Crediteuren:
APG pensioenafdracht 449 3.274
Steunfonds Limburgse Rechtsgeschiedenis 17.623 16.375
Overige crediteuren 10.598 25.226

28.670 44.875
Overlopende passiva:
Maaslandse Monografleën 8.700 8.140
Vooruitontvangen contributies 2021/2020 74.525 41.986
Vooruitontvangen subsidie Provincie Limburg 75 jaar Bevrijding 8.968 28.075
Vakantiegeld juni-december 6.425 8.454

Totaal 127.288 131.530

4. Niet uit de balans bliikende verplichtingen

Huurverplichtingen

LGOG heeft kantoorruimten gehuurd in het gebouw van de Stadsschutterij Maastricht, gelegen aan de
Brusselsestraat no. 1OD te Maastricht. De huurverplichting bedraagt voor 2021 € 8.400.

Huur- en onderhoudsverplichting kopieerapparaat

Per 28september 2017 is een kopieerapparaat gehuurd voor een periode van 5 jaar. De jaarlijkse
huurverplichting bedraagt € 1.089. Tevens is voor het kopieerapparaat een onderhoudsovereenkomst
afgesloten voor de duur van 5 jaar, ingaande 28september2017. De kosten hiervan bedragen op
jaarbasis €433.

5. Pensioenen

LGOG heeft voor haar werknemers een toegezegde pensioenregeling. Hiervoor in aanmerking
komende werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen welke
afhankelijk is van leeftijd, salaris en dienstjaren. De regeling is ondergebracht bij het bedrijfstak-
pensioenfonds APG. LGOG heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in
geval van een tekort bij het APG anders dan het effect van hogere toekomstige premies. LGOG
heeft daarom de pensioenregeling verwerkt als een toegezegde-bijdrage-regeling en heeft alleen de
verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord.
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TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING 2020

BATEN
Exploitatie- Begroting Exploitatie-

6. Subsidie Provincie Limburg rekening 2020 2020 rekening 2019

structureel subsidie
Exploitatiesubsidie 203.488 203.488 199.694
project subsidie
Uitvoering van het transitietraject 0 0 50.000
75 jaar Bevrijding 20.373 0 14.425

Totaal 223.861 203.488 264.119

Het exploitatiesubsidie 2020 is conform het schrijven van de provincie Limburg van 10 maart 2020.
Het project ‘uitvoering van het transitieproject” kende een looptijd tot 1 november 2019.
In het kader van 75 jaar Bevrijding heeft de provincie Limburg een eenmalig projectsubsidie toegekend van
€47.500 bij schrijven d.d. 30april 2019. Dit project kent een looptijd van 1 september 2019 tot 5 mei 2020,
In 2020 bedroegen de inkomsten en uitgaven voor dit project € 20.373 (2019: €14.425).

7. Contributies 105.313 110.185 111.640

Het ledenaantal bedroeg per: 31-12-2020 31-12-2019
Gewone leden 1.849 1.802
Gezinsleden en juniorleden 373 387

2.222 2.189
Ruilverkeer 71 72
Ereleden en gemeenten 33 31
Instellingen 113 117
Totaal leden 2.439 2.409

De contributies bedroegen voor: 2020 2019
Gewone leden 50 50
Gezinsleden 10 10
Instellingen en verenigingen 50 50
Juniorleden 15 15
Buitengewone leden 10 10
Gemeenten 75 75

8. Donaties 325 1.000 269

9. Verkoop boekwerken en publicaties 1.413 1.000 536

T ‘,identifi ahe
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Exploitatie-
rekening 2020

Exploitatie-
rekening 2019

-709
4.425

888
1.500

Totaal

11. Inkomsten studiereizen

4.326 5.500 6.104

Studiereis Engeland (132 deelnemers) 0

0

Als gevolg van de door de overheden genomen maatregelen inzake de Covid-19 heeft de studiereis in
2020 geen doorgang kunnen vinden.

T ridentifi atse
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10. Overige inkomsten

Rente minus bankkosten
Vergoeding derden voor facilitaire diensten
Reprovergoeding
Vrijval verplichtingen voorgaande jaren

Begroting
2020

-500
4.500
1.500

0

-1.479
2.695
1.441
1.669

Totaal

114.2700

0 114.270

LGOG jaarrekening 2020
15



LASTEN

Exploitatie- Begroting Exploitatie-
12. Boekwerken en periodieken rekening 2020 2020 rekening 2019

Publications en andere uitgaven 12.392 17.000 12,903
De Maasgouw 18.483 25.000 18.326
Porto- en verzendkosten 15.306 15.000 14.207

Totaal 46.180 57.000 45.436

Publications en andere uitgaven

Betreft de kosten van de in het verslagjaar uitgegeven Publications en andere uitgaven.

De Maasgouw

Betreft drukkosten, grafisch ontwerp en redactiekosten van de uitgaven Maasgouw.

Porto- en verzendkosten
Verantwoord is:
Verzendkosten Maasgouw 9.144
Verzendkosten Publications 6.162

Totaal 15.306

13. Lezingen en vergaderingen 1.079 5.000 2.748

Betreft de kosten verbonden aan de Algemene Ledenvergadering. Als gevolg van Covid-19 is een gecombineerde
vergadering gehouden. De kosten 2019 hebben betrekking op de KSC- en de Algemene Ledenvergaderingen
die in het voor-en het najaar van 2020 zijn gehouden.
De repro- en verzendkosten van de convocaten met betrekking tot deze vergaderingen worden
eveneens onder deze post verantwoord, evenals de declaraties van bestuursleden KSC.

14. Biidragen aan Kringen, Secties en Commissies

Kringen 10.298 11.000 10.563
Secties 3.770 4.000 4.033
Commissies 0 6.000 2.550
Deelnemersbijdrage CEL 1.000 1.000 1.000
Project 75 jaar Bevrijding 20.373 0 14.425
Buitengewone activiteiten 2.335 6.000 3.580

Totaal 37.777 28.000 36.151
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Nadere specificatie van:

Kringen

De bijdrage 2020 aan de Kringen betreft:
- een vast bedrag van €500 per kring 5.000
- een bedrag van €2,50 per lid (2.119 leden) 5.298
Totaal 10.298

Onderstaand volgt een specificatie van de bijdrage per kring:
Ledenaantal Totaal

Kring per 24-3-2020 bijdrage

Parkstad Limburg 236 1.090
Ter Horst 131 828
Maastricht 609 2.023
Maas en Niers 81 703
Gelders Overkwartier van Roermond 177 943
De Westelijke Mijnstreek 233 1.083
Land van Valkenburg en Heuvelland 101 753
Venlo 216 1.040
Venray e.o. 135 838
Weert 200 1.000

Totaal 2.119 10.298

Secties

De bijdrage 2020 betreft:
- een vast bedrag ad €500 per sectie 1.500
- een bedrag per lid, tevens lid van LGOG, van €2,50 (908 leden) 2.270
Totaal 3.770

Onderstaand volgt een specificatie per sectie:
Ledenaantal Totaal

Sectie per 24-3-2020 bijdrage

Archeologie 363 1,408
Genealogie 288 1.220
Monumenten 257 1.143

Totaal 908 3.770

Ter dent? icatie
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Exploitatie- Begroting Exploitatie-
15. Diverse kosten rekening 2020 2020 rekening 2019

PR en werving 0 4.000 3.435
Vergader- en overige bestuurskosten 811 5.000 5.059

Totaal 811 9.000 8.494

16. Apparaatskosten

16.1 Personeelskosten 213.311 207.435 208.384
16.2 Huisvestingskosten 14.286 16.700 15.397
16.3 Bureau- en administratiekosten 18.251 : 14.950 53.078
16.4 Machine-, repro- en verzendkosten 2,249 6.000 4.844

Totaal 248.097 245.085 281,703

De apparaatskosten zijn als volgt nader te specificeren:

16.1 Personeelskosten

Salariskosten 227.751 197.935 223.998
Af: tegemoetkoming transitievergoeding en ontvangen

ziekengeld -27,782 0 -25.043
199.969 197.935 198.955

Arbodienst en herverzekering ziekengeld 10.895 6.000 6.248
Reis- en verblijfkosten 629 2.000 1.931
Overige personeelskosten 1.818 1.500 1,250

Totaal 213.311 207.435 208.384

Personeelsbezetting in fte 2,91 2,98
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Exploitatie- Begroting Exploitatie-
16.2. Huisvestingskosten rekening 2020 2020 rekening 2019

Huur kantoor Brusselsestraat 1OD, Maastricht 8.400 8.400 8.400
Energiekosten 2.750 3.000 2.750
Schoonmaakkosten 1.445 1.400 1.433
Onderhoudskosten 120 2.500 270
Verzekering- en belasting 1.415 1.300 1.354
Overige huisvestingskosten 156 100 1.190

Totaal 14.286 16.700 15.397

16.3 Bureau- en administratiekosten

Kantoorbenodigdheden 308 1.000 198
Automatisering 12.222 8.000 47.857
Telefoonkosten 1.026 1.200 976
Verzekering 958 750 734
Accountantskosten 2.995 3.000 2.891
Overige bureau- en administratiekosten 742 1.000 422

Totaal 18.251 14.950 53.078

De in 2019 verantwoorde kosten van automatisering betreffen de kosten van de aanschaf en implementatie
van nieuwe software (Windex bedrijfsoftware).

16.4. Machine-, reDro- en verzendkosten

Portikosten 204 3.000 2.853

Kopieerkosten 1.538 1.500 1.514

Papier/enveloppen/etiketten 428 1.000 336
Kosten apparatuur 79 500 141

Totaal 2.249 6.000 4.844

17. Onderhoud collecties

Bibliotheek 4.335 5.000 4313
Beheer collecties 0 0 4.451

Totaal 4.335 5.000 8.764
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De kosten bibliotheek betreft het onderhoud van de Limburgensia door de Stadsbibliotheek Maastricht voor de
bibliotheek LGOG.
De kosten beheer collecties hebben betrekking op de restauratie van een viertal schilderijen.

Exploitatie- Begroting Exploitatie-
rekening 2020 2020 rekening 2019

18. Bijzondere Leerstoel Limburgse Rechtshistorie 1.200 1.200 t990

Het Genootschap heeft in 1989 bij Maastricht University een Bijzondere Leerstoel Rechtsgeschiedenis
van de Limburgse Territoria ingesteld. De colleges worden vanaf juli 2018 verzorgd door Professor Dr. B. van
Hofstraeten. De colleges worden gevolgd door 3e en 4e jaars studenten.

19. Kosten studiereizen

Studiereis Engeland 0 0 115.319
Aanschaf en onderhoud audioheadsets 0 0 185

Totaal 0 0 115.504
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Bijlage 1.

De jaarrekening 2020 werd door het Hoofdbestuur goedgekeurd in de vergadering van 3 mei 2021.

Mr. Dr. T.J. van Rensch Drs. A.M.P.P. Janssen
voorzitter secretaris

Drs. J.H.H. Peeters Mw. I.J.J.G. Buchem-Hermans
penningmeester bestuurslid

Mr. W.H.G.A. Filott MPF Dr. M.G.M. Heemels
bestuurslid bestUUrslid

Drs. K. Förster Mw. J.A.W. van Cruchten
bestuurslid bestuurslid
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baat.
CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: het Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap te Maastricht

Ons oordeel

Wij hebbende door ons gewaarmerkte jaarrekening 2020 van het Limburgs Geschied- en
Oudheidkundig Genootschap te Maastricht bestaande uit de balans per 31december2020 en de
winst- en verliesrekening over 2020 met de toelichting gecontroleerd.

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening 2020 een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van
het vermogen van het Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap per 31december2020
en van het resultaat over 2020 in alle van materieel belang zijnde aspecten juist weer in
overeenstemming met Richtlijn 640. Voorts zijn wij van oordeel dat is voldaan aan de geldende
voorwaarden en verplichtingen zoals opgenomen in de subsidie- verleningsbeschikking over 2020.

De basis voor ons oordeel

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse
controlestandaarden en het Controleprotocol eindverantwoording verleende subsidies Provincie
Limburg. Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening 2020 zijn beschreven in
de sectie “Onze verantwoordelijkheid voor de controle van de jaarrekening”.

Wij zijn onafhankelijk van het Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap zoals vereist in de
Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere
voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan
de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA). Wij vinden dat de door ons
verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

Verklaring over dein het jaarverslag opgenomen andere informatie

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie
die bestaat uit:

• het bestuursverslag;
• de overige gegevens.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie met de
jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat.

Wij hebbende andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip,
verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie
materiële afwijkingen bevat.

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse Standaard 720.
Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de
jaarrekening.

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het
bestuursverslag en de overige gegevens



baat.
Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in
overeenstemming met Richtlijn 640. In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige
interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk
te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de vereniging in staat is om
haar werkzaamheden in continuiteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevings
stelsel moet het bestuurde jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling,
tenzij het bestuur het voornemen heeft om de vereniging te liquideren of de verenigingsactiviteiten
te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is.

Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan
of de vereniging haar verenigingsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten In de
jaarrekening.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij
daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven
oordeel.

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor
het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs
kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de
economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit
beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het
effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.

Wij’ hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant
professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse
controlestandaarden, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond
onder andere uit:

het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van
materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s
bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle
informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico
dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij
fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten
transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het
doorbreken van de interne beheersing.

• het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met
als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden.
Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de
effectiviteit van de interne beheersing van de entiteit.



baat.
• het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële

verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en
de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan.

• het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling
aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of
er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan
of de vereniging haarverenigingsactiviteiten in continuiteit kan voortzetten. Als wij
concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat zijn wij verplicht om
aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde
toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze
verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die
verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of
omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat de vereniging haar continuîteit niet
langer kan handhaven;

• het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin
opgenomen toelichtingen; en

• het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende
transacties en gebeurtenissen.

Wij communiceren met de governance belaste personen onder andere over de geplande reikwijdte
en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn
gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.

Roermond, 13 mei 2021
Baat accountants & adviseurs

(
H.P.E.M 1 en AA


