
Stichting Hollands Maandblad: verslag over 2018 

DOELSTELLING EN OPRICHTING 

De Stichting Hollands Maandblad heeft ten doel het geven van voorlichting en het stimuleren van 

onderzoek en gedachtewisseling op het gebied van literatuur, politiek, economische en sociale 

vraagstukken en onderwerpen van algemeen culturele aard. Zij tracht dit doel te bereiken in het 

bijzonder door het uitgeven of doen uitgeven van een tijdschrift (artikel 2 van de statuten). 

Hollands Maandblad is opgericht in 1959 door K.L. Poll. 

BESTUUR, REDACTIE EN REDACTIERAAD 

In het verslagjaar bestond het bestuur van de Stichting uit Aldien Poll (voorzitter), Vera Simon 

Thomas, Philip Huff en Machiel Jansen Schoonhoven (penningmeester). 

Redacteur van het Hollands Maandblad was Bastiaan Bommeljé. 

De Redactieraad bestond uit Gerard van Emmerik, Beatrijs Ritsema, Mark Boog en Willemijn 

Lindhout.  

ACTIVITEITEN 2018 

In 2018 was, zoals in de voorgaande jaren, de belangrijkste activiteit het uitgeven op papier van het 

Hollands Maandblad. Het uitgeven werd verzorgd door Stichting Hollands Maandblad.  

De Stichting als uitgever verricht alle uitgeverij activiteiten, waaronder drukken, distributie, promotie 

en het beheer van abonnementen.  

In de eerste maanden van 2018 vervulde Podium nog een aantal uitgeversfuncties. Na een 

overgangsfase zijn de wederzijdse verplichtingen afgewikkeld tussen Podium en Stichting Hollands 

Maandblad. 

De Stichting als uitgever draagt alle exploitatiekosten en ontvangst de exploitatieopbrengsten. Een 

eventueel exploitatietekort wordt door de Stichting gedragen. Positieve opbrengsten worden door 

de Stichting gereserveerd voor toekomstige uitgaven ten behoeve van Hollands Maandblad. 

In 2018 was het exploitatietekort EUR 18.548. Een klein deel hiervan is nog door Podium, de uitgever 

van de voorgaande jaren, gedragen. Hiervan heeft de Stichting EUR 4.780 voor haar rekening 

genomen. Het Nederlands Letterenfonds heeft EUR 12.000 bijgedragen als subsidie voor de 

honoraria. 

Hollands Maandblad verscheen 10 maal in 2018. Het aantal abonnementen was ca 540 bij een totale 

oplage van ongeveer 750 per nummer. 

De Stichting reikte twee schrijversbeurzen uit van bij elkaar EUR 2.000. Aan 10 jonge schrijvers werd 

een aanvulling van EUR 250 op hun honorarium gegeven. 

Het jaarlijkse exploitatietekort van de uitgave van het blad wordt gedekt door subsidies en donaties. 

De Stichting streeft naar een buffer in haar financiële positie om ruim een jaar het tekort te kunnen 

opvangen, waarmee een mate van continuïteit van het blad wordt bereikt.  



FINANCIËN STICHTING HOLLANDS MAANDBLAD 

Sinds dit jaar omvatten de financiën van de Stichting Hollands Maandblad zowel de exploitatiecijfers 

van het Hollands Maandblad, als de financiën van de Stichting zelf, zoals donaties. 

De opstelling van de cijfers is dan ook anders dan de voorgaande jaren. Wij hebben de financiële 

administratie versterkt, onder andere door ondersteuning van Ralf Grevelink. 

Van de belastingdienst werd goedkeuring ontvangen om de uitgeverijactiviteiten uit te voeren met 

behoud van de ANBI-status. Ook werd een BTW-nummer verkregen. 

Het jaar werd begonnen met een saldo van EUR 40.115 in kas (waarvan EUR 12.000 van het 

Nederlands Letteren Fonds bestemd voor 2018) en werd afgesloten met EUR 26.773. 

Een overlopende post was het gedeelte van het exploitatietekort over 2017 voor Hollands 

Maandblad te betalen aan uitgever Podium ad EUR 6.320.  

De actie om privé donaties te verkrijgen leverde ook dit jaar succes op met EUR 14.240 aan giften, 

waarvan EUR 4.000 voor een periode van vijf jaar jaarlijks is toegezegd.  

Er werd EUR 3.700 aan digitalisering (website, marketing) uitgegeven. Voor deze uitgaven is gebruik 

gemaakt van de subsidies van het Nederlands Letteren Fonds en het Prins Bernhard Cultuurfonds. 

Deze uitgaven worden verantwoord bij deze fondsen. In 2013, 2014 en 2016 is van het Nederlands 

Letteren Fonds en Prins Bernhard Cultuur Fonds drie maal EUR 12.500 (totaal EUR 37.500) subsidie 

ontvangen voor digitalisering en marketing van Hollands Maandblad. Hiervan was per 31/12/2018 ca 

EUR 36.550 besteed. Er is nog een bestedingsruimte van ca EUR 950 onder dit arrangement. 

Van het Van Gennepfonds werd EUR 4.500 ontvangen om te besteden aan Aanvullende Honoraria 

voor jonge schrijvers en twee Hollands Maandblad Schrijversbeurzen. 

Alle betalingen van de Stichting lopen via bankrekeningnummer NL82ABNA084.12.85.128.  

Het KvK inschrijfnummer van de Stichting is 41203413.  

 

Saldo, inkomsten en uitgaven in 2018 

Start banksaldo 1/1/2018   40.115 (waarvan EUR 12.000 NLF subsidie voor 2018) 

Eind banksaldo 31/12/2018   26.773 

Kas toe- of afname                -13.342 

  

Bijlage: 

- Financieel overzicht exploitatie tijdschrift Hollands Maandblad 2018 

- Financieel overzicht Stichting Hollands Maandblad 



Jaarcijfers 2018 Stichting Hollands Maandblad

STICHTINGSINKOMSTEN

8000 Omzet giften 14.240,00

8001 Omzet subsidies 4.500,00

610 Subsidie NLF 12.000,00

8002 Omzet abonnementen 40.028,05

9000 Bijzonder baten 1.678,00

Totaal stichtingsinkomsten 72.446,05

STICHTINGSKOSTEN

4501 Website 750,13

4503 Representatiekosten 646,60

4613 Bestuurskosten 120,00

4650 Accountantskosten 1.601,25

4504 Aanvullende honararia 2.500,00

4614 Beurzen 2.000,00

4900 Bankkosten 241,75

Kosten exploitatie 2018 58.486,07

Totaal stichtingskosten 66.345,80

Resultaat 6.100,25


