Pacte des Cygnes

Jaarrekening 2020

Balans:
2020
Activa
Algemene rekening
Donaties
Antwerpen
Webshop
Bierproefavond
Budget Congres
Pay Pal rekening
Nog te ontvangen debiteuren
Inventaris
Voorraad Webshop
Kruisposten algemeen overig

1001
1002
1003
1004
1005
1006
1012
1311
1511
3011
2011

NL80 BUNQ 2205 7954 06
NL79 BUNQ 2205 8137 57
NL13 BUNQ 2205 8130 05
NL25 BUNQ 2034 5038 05
NL09 BUNQ 2041 3702 38
NL67 BUNQ 2039 2679 80
Gekoppeld aan 1002

Passiva
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

556,17
150,00
73,49
420,00
-

€ 1.199,66

Eigen vermogen
Nog te betalen crediteuren

0001
1411

€
€

€

1.199,66
-

1.199,66

Toelichting balans:
Het totaal banksaldo bedraagt € 706,17. Hiervan is €450,- vooruitbetaalde donatie, die in werkelijkheid betrekking heeft op
2021. De voorraad voor de webshop is € 420,- en bestaat uit 40 mondmaskers, 15 vlaggen en 90 stickers. De inventaris bestaat
uit een contactloos pinapparaat en een camerastatief, welke voor 50% zijn afgeschreven.

Overzicht van baten en lasten:

Toelichting Overzicht van Baten en Lasten:
Baten:

8213 Donaties leden:
Er is €350 euro ontvangen voor de jaarlijkse bijdrage van onze “leden”.
8217 Donaties bestuur:
Dit bestaat uit donatie van het vacatiegeld (€5.346,-), de periodieke bijdrage (€150,-), donatie van de ontwerpkosten (€30,-) en
incidentele bijdrage (€ 18,80).
8281 Vooruitbetaalde donaties:
Dit betreffen periodieke bijdrages van “leden” voor 2021.
8221 Externe Donateur:
Incidentele donaties van anonieme partijen
8911 Interest:
Interest baten bij BUNQ

Lasten:
4111 BUNQ:
De bankkosten bij BUNQ zijn met €49,88 gestegen ten opzichte van het jaar daarvoor, doordat het aantal banktransacties
meer dan verdubbeld is.
4131 Vergaderingskosten:
De periodieke vergadering betalen de deelnemers zelf. Het bedrag van € 10,55 heeft betrekking op overleg met externe
partijen.
4132 Vacatiegeld:
Dit bestaat uit het wettelijke toegestane vacatiegeld voor de bestuursleden voor het voorbereiden en bijwonen van de
vergaderingen. Al het vacatiegeld is terug gedoneerd aan de stichting.
4231 Facebook:
Er is € 205,00 besteed aan promotie via Facebook.
4318 Donatie aan derden:
De NBB in België is door ons financieel ondersteund, omdat ze dezelfde zaak nastreven en we met ze samenwerken.
4319 Relatiegeschenken:
Dit betreft het borduren van ons logo op kleding voor leden en ambassadeurs. Ook is er een cadeau gekocht voor de
verjaardag van de Hertogin van Brabant.

4418 Ontwerpkosten:
Deze kosten zijn gemaakt voor het ontwerpen van flyers en stickers. Dit bedrag is terug gedoneerd door de voorzitter.
4419 Drukwerk:
Dit is voor de vlag van de stichting.
4421 Kantoorbenodigdheden:
Dit zijn kosten voor het lamineerapparaat, de hoezen en voor zakken.
4511 Websitekosten:
Dit betreft Studie Kool (€ 53,-), TransIP (€ 31,44), G-suites / Hubspot (€ 78,11) en Argeweb (€ 3,57).
4512 Webshopkosten (hosting):
Dit betreft CM.com (€ 106,48) en Webshop FaberExposize (€ 66,84).
De totale kosten voor ICT zijn gestegen van €53,- naar € 339,44.

Projecten:
8213 Webshop resultaat:
Via de webshop zijn stickers, postzegels, vlaggen en mondkapjes verkocht met de Brabantse Leeuw erop. Er is een kleine
opslag berekend die we als donatie opnemen en gebruiken voor andere projecten en acties van onze stichting. Er is een positief
resultaat gerealiseerd van € 683,42. Daar zijn de portokosten al vanaf getrokken. De kosten voor ICT zijn onder 4512
opgenomen.
5243 Resultaat Stadswandeling Den Bosch:
We hebben een stadswandeling met gids in Den Bosch georganiseerd, waarbij we langs historische locaties liepen. Deze
wandeling is goed ontvangen. In 2019 zijn er al inkomsten geweest, dus het resultaat van het project is positief.
5253 Resultaat Excursie Antwerpen:
We hebben een excursie in Antwerpen met gids georganiseerd. Deze excursie met busreis en lunch was zeer geslaagd. Het
kleine positieve resultaat valt binnen de marge van de begroting.
5273 Resultaat Steentjesmonument:
Om de coronaslachtoffers te herdenken hebben we een monument gemaakt waarbij 1 steentje 1 slachtoffer symboliseert. Het
monument in Meersel-Dreef wordt regelmatig verfraaid met kaarsen en bloemen en wekelijks worden er steentjes
toegevoegd.
5511 Kosten Acties:
Het betreft hier kosten voor de petitie van de actie van de giftreinen en borden met Brabant als EU-regio.

Samenvatting projecten (uit de nieuwsbrief):
hier heeft u een overzicht van acties, activiteiten en nieuws in de afgelopen maanden en voor de komende maanden.


In januari hebben wij een bezoek gebracht aan 's-Hertogenbosch voor een wandeling langs historische punten waaronder het Bastion in Vught waar in
1629 de Staatsen een bres sloegen en, naar later bleek, het hertogdom Brabant verdeelden. Daar ligt momenteel nog altijd een plakkaat met de tekst:
Hier werd de veste overmand...
Hier brak met 't Hertogdom de band,
Maar Brabant bleef sijn eyghen lant.
Bij het bezoek hadden we daarom ook een delegatie van NBB uit Belgisch Brabant uitgenodigd en de verbroken banden letterlijk en figuurlijk weer
aaneengeknoopt. Dit heeft ook geresulteerd in een bezoek later dit jaar aan Antwerpen, daarover verderop meer.



Veel media-aandacht hebben we in februari gekregen met ons blauwe EU-bord dat in 1e instantie is opgehangen bij Eindhoven Airport. Daar werd het
gestolen en later in Tilburg teruggevonden. Daarna heeft het een tournee gemaakt door Brabant en overal een korte tijd gehangen, ook aan de toen
gesloten grenzen tussen Noord- en Zuid-Brabant. Diverse gemeenten hadden interesse om dit bord te kopen maar dat bord is natuurlijk van onschatbare
waarde.
https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/3148546/welkomstbord-eu-regio-brabant-gestolen-bii-eindhoven-airport-genootschap-wil-bord-terug



Door de alsmaar stijgende sterftecijfers wegens Corona is er eerst in Tilburg bij de Goirkese kerk een monumentje opgericht voor alle doden aan beide
zijden van de grens. Voor elk slachtoffer is er een steentje weggelegd en daarmee is een hart gevormd. Door misplaatst wantrouwen van het plaatselijke
kerkbestuur is het gehele monument later verplaatst naar de paters in Meersel Dreef (B). Daar ligt het nog steeds groeiende, monument bij de Mariagrot
en branden we er elke dag een kaarsje. Het park met de Mariagrot ligt recht tegenover het klooster en is vrij te bezoeken.
https://www.hln.be/in-de-buurt/hoogstraten/kunstwerk-in-mariapark-eert-slachtoffers-covid-19~a577fea1/



Diezelfde Corona-uitbraak zorgde voor nog meer verbondenheid, niet alleen met mede-Brabanders maar ook met de Friezen. Zij waren eind maart als
eerste regio bereid om de Brabantse Corona-patiënten in de ziekenhuizen op te vangen en te verzorgen. Als blijk van waardering heeft het PDC 150

Bossche Bollen bezorgd. Deze actie kreeg ook veel aandacht van de Friese en Brabantse media. De Bossche lekkernij werd gesponsord door de
beroemde Bossche bakker Jan de Groot, waarvoor nogmaals dank!
https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/3176842/ronald-doet-150-bossche-bollen-cadeau-aan-het-ziekenhuis-in-drachten-wv-sille-dit-net-ferjitte


Op 12 september jl. hebben we, als vertegenwoordiging van Noord-Brabant, op uitnodiging van het NBB, Antwerpen bezocht en een stadswandeling
gemaakt. Ook deze wandeling ging natuurlijk langs alle historisch belangrijke punten. Een statement werd gemaakt met een Brabantse vlag om de
Brabantse leeuw weer op Het Steen te hangen i.p.v. de Vlaamse leeuw. Dit is in 1549 schriftelijk (!) beloofd aan Keizer Karel 5 toen hij de burcht
schonk aan de stad Antwerpen.
Vanwege de onzekere tijden is het lastig om activiteiten ver vooruit te plannen. Een geplande discussieavond in mei en later in september, over een
herenigd Brabant, is tweemaal afgeblazen maar het staat zeker nog op de rol zodra het virus het weer toelaat!
Andere acties die op de rol staan waarbij we niet per se fysiek aanwezig hoeven te zijn (maar wel belangrijk!), zijn de volgende:



Giftreinen die nog steeds zonder veelruchtbaarheid door heel Brabant van west naar oost en omgekeerd rijden. In februari jl. is er in de buurt van
Antwerpen nog een zwaar ongeval gebeurd. Gelukkig was de goederentrein leeg en waren er geen doden maar blijft wel een waarschuwing voor de
risico's aan de Brabantse bevolking: wat als deze wel vol was geweest.
https://www.hln.be/in-de-buurt/antwerpen/goederentrein-en-locomotief-gebotst-in-haven-van-antwerpen~aa7ec43b/



Dat deze waarschuwing wel degelijk terecht is, toont het ongeluk met de benzeentrein in Oisterwijk op zaterdag 26 september jl. zie het artikel in het
Brabants Dagblad:
https://www.bd.nl/oisterwijk/prorail-onderzoekt-brand-bij-goederentrein-met-benzeen-we-snappen-dat-de-mensen-in-oisterwijk-geschrokkenzijn~af36c372/?fbclid=IwAR3enzGd3PpCilTsxDKeBd2gdcWgiK1VBv5iR5WfwGQf0NTyKBIIUJZqzeI&referrer=https://l.facebook.com/



De overheid wil toch koste wat het kost in Brabant naar gas boren. Niet dat er hier grote gasvelden liggen zoals in Groningen, maar door fracking
(kraken) van de harde bodem ontstaan er scheurtjes en het daardoor vrijkomende gas wil men opzuigen. Dat dit kraken gebeurt door chemicaliën en
deze chemicaliën uiteindelijk ook in het grondwater terecht kunnen komen, dat neemt men in Den Haag op de koop toe. Merkwaardig wanneer men het
beleid voert om Nederland voor het jaar 2050 gasvrij te hebben. Hoewel de gemeente Waalwijk en de provincie Noord-Brabant fel tegen zijn, wordt er
toch gewoon doorgedrukt maar wij laten ons niet zomaar aan de kant drukken!

https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/2879747/gaswinning-waalwijk-mag-toch-worden-uitgebreid-ik-had-van-deze-minister-niet-anders-verwacht
Op 30 september was het de laatste dag voor Wim van de Donk als Commissaris van de Koning. Een delegatie van het Pacte des Cygnes ging bij hem
op bezoek met een cadeau namens de stichting.
Wim heeft zich in zijn loopbaan bijzonder ingezet voor de verbinding tussen de oude gebieden van het hertogdom. Hoe meer Brabant hoe beter zei hij.
En daarom is Wim in onze Pacte des Cygnes-harten, een echte Brabander.
Als cadeau gaven we een door het PDC ontworpen postzegel.
Het PDC ontving uit de handen van Wim een bijzonder boek met oude Brabantse landkaarten, wij zijn er erg blij mee.

