Toelichting op jaarrekening 2017
van Koninklijk Nederlands Historisch Genootschap

Activa
De vorderingen vallen op de balans ultimo 2017 iets lager uit dan in het voorgaande boekjaar. Dit is
het gevolg van een snellere verwerking van betalingen bij onze debiteuren, maar heeft geen
gevolgen voor de financiële positie van het KNHG.
Hoewel de liquide middelen op de balans geen afwijkend beeld vertonen in 2017 ten opzichte van
2016 heeft hier een correctie plaatsgevonden. Het Harreveldfonds heeft voor de Historicidagen 2017
tweemaal een bijdrage van € 23.000 toegezegd. Eenmaal uit te keren in 2016, hetgeen ook
daadwerkelijk in september 2016 is gebeurd. Eenmaal uit te keren in 2017, hetgeen in mei 2017 is
gebeurd. Echter in 2016 is slechts een klein deel van deze subsidie besteed. Het resterende bedrag is
niet opgenomen onder kortlopende schulden in de jaarrekening 2016 maar verantwoord in de
liquide middelen. Hierdoor lijkt het alsof deze € 20.000 hoger waren. De toegekende subsidie
Historicidagen 2016 is in deze jaarrekening verantwoord in onderdeel D. onder het kopje Subsidie
Harreveldfonds, terug te vinden. De besteding is verantwoord in de materiele lasten.
Passiva
Het eigen vermogen is in het afgelopen boekjaar toegenomen met een bedrag € 35.345. Dit wordt
verklaard door het feit dat het Koninklijk Nederlands Historisch Genootschap (KNHG) door
bijzondere omstandigheden in 2017 een positief resultaat heeft geboekt. Dit positieve resultaat
werd grotendeels veroorzaakt door verschuivingen in de personele lasten, die hieronder worden
toegelicht.
De kortlopende schulden ultimo 2016 verschillen bijna € 60.000 met de kortlopende schulden van
2017. Dit verschil is grotendeels te verklaren uit een lager bedrag dat het KNHG nog moet betalen
aan Huygens ING, dit wordt nader toegelicht in onderdeel D. onder salariskosten. Een ander deel van
het verschil wordt verklaard door de vooruit ontvangen subsidies van het Harreveldfonds die in 2016
wel op de balans stonden en waarvan in 2017 geen sprake is. Deze vooruit ontvangen subsidies zijn
verschillende losse subsidies voor verschillende projecten die het KNHG had aangevraagd bij het
Harreveldfonds. Een deel van die projecten bleek ultimo 2016 niet volledig gerealiseerd en zijn in
2017 alsnog volledig ten uitvoer gebracht.
Salariskosten
De post salariskosten vormt verreweg de belangrijkste uitgave van het KNHG. Deze laat in 2017 een
aantal wijzigingen zien ten opzichte van vorige jaarrekeningen die het positief resultaat voor een
groot deel verklaren.
Door personele wisselingen in 2017 is een lager bedrag aan salariskosten voor de vaste
medewerkers betaald dan in voorgaande jaren. Het KNHG, onder regie van Huygens ING, heeft
besloten tot het lager inschalen van bepaalde functies wanneer medewerkers vervangen worden
(door natuurlijk verloop). Hierdoor is een lager bedrag aan salariskosten gerealiseerd, het verschil

bedroeg in 2017 ongeveer € 20.000. De lagere salariskosten voor vaste medewerkers hebben ook
positieve gevolgen voor de door het KNHG te betalen subsidie (aan overheadkosten) aan Huygens
ING.
Een ander positief verschil is de hogere lumpsum die het KNHG van de KNAW heeft ontvangen,
verantwoord in Onderdeel D. onder het kopje subsidie KNAW. Het verschil bedraagt bijna € 10.000
op jaarbasis en is looncompensatie voor vast personeel. Dit bedrag was niet voorzien en werd pas
aan het einde van 2017 toegekend.
De afgelopen jaren werd het salaris van de managing editor BMGN buiten de jaarrekening KNHG
gehouden omdat de financiering van deze functie rechtstreeks aan het Huygens ING toeviel. Echter
vanwege de transparantie is deze functie toegevoegd aan deze jaarrekening. Aangezien besteding en
financiering samenvallen en daarmee budget neutraal is, heeft deze toevoeging dus geen gevolgen
voor de jaarrekening.
Toekomstige ontwikkelingen
Het Harreveldfonds heeft in 2017 toegezegd dat het KNHG met ingang van 2018 een jaarlijkse
lumpsum ontvangt gedurende een periode van drie jaar. Hiermee wordt het probleem van
doorlopende projecten ondervangen omdat de inhoudelijke en financiële verantwoording over een
periode van drie jaar zal plaatsvinden.
Het boekjaar 2017 is het laatste jaar waarin het bureau van het KNHG zelf de boekhouding
verzorgde en waarbij de afdeling Financiën van het Humanities Cluster de jaarrekening op stelde.
Met ingang van 2018 is de boekhouding van het KNHG in handen van het bedrijfsbureau van het
Humanities Cluster, dat tevens de jaarrekening opstelt.

