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Algemeen 

Het gebruik van de financiële software is in het afgelopen jaar verder ontwikkeld en verder 

geïntegreerd in de ledenadministratie. Hiervoor zijn enkele procedures afgesproken met de 

ledenadministratie. Daarbij valt te denken aan het maken van de contributiebrief voor nieuwe 

leden en de facturen voor de verkoop van publicaties en deelname aan evenementen. 

In 2019 is een verbetering aangebracht in de administratie van de leden die een direct gevolg 

heeft voor de telling van het aantal leden. Er was een aantal ‘cadeauleden’ die eigenlijk een relatie 

van de VVG zijn. Dit onderscheid is van belang om bijvoorbeeld een goed inzicht te hebben in 

wie stemrecht hebben in de Algemene Ledenvergadering 

Wij hebben de contributiebrief in 2019 een vriendelijker uiterlijk te geven; voorheen werd er een 

factuur gestuurd en dat stoorde soms een enkel lid. Het is in 2019 wederom gebleken dat de 

inning van de contributie een enorm zoekplaatje kan zijn als geen kenmerk of lidnummer bij de 

betaling staat vermeld. Hierdoor zijn er in enkele gevallen foutieve aanmaningen verstuurd. 

Met de beschikbaarheid van de persoonsgegevens kan volledig worden voldaan aan de 

beschermingseisen van de AVG. Gebleken is dat de toepassing van de AVG soms problemen 

kan veroorzaken in de traceerbaarheid van de leden waarvan het lidmaatschap is beëindigd. 

 

Financieel verslag 

Opnieuw is in 2019 minder contributie ontvangen dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door een 

aantal opzeggingen als gevolg van overlijden, verhuizing of lichamelijke beperkingen. Positief is 

dat er ook dit jaar weer nieuwe aanmeldingen waren en dat er nu meer duidelijkheid is over de 

hogere bijdrage dan de minimale contributie. Deze extra donatie laat een stijgende lijn zien, 

waarbij extra donaties van € 100,00 en meer geen uitzondering zijn. 

We hebben in het afgelopen jaar weer een uitkering mogen ontvangen van Pictorecht; dit recht 

komt uit het Sluiters legaat. 

De exploitatie is uitgekomen op een overschot van € 2.471,72. Dit overschot hebben we kunnen 

realiseren door scherp te letten op de te maken kosten. Kosten die niet gebudgetteerd zijn, 

worden conform bestuursbesluiten op verschillende Fondsen geboekt. 

De kosten voor het tijdschrift blijven we kritisch volgen. Naar aanleiding van een opmerking van 

een van de leden zijn we bij verzending van het tijdschrift overgegaan op een ecologisch 

afbreekbare verpakking.  

 



 

Bij de overige kosten hebben verschuivingen plaats gevonden tussen de posten, echter per saldo 

zijn we daar binnen de begroting gebleven. 

 

Fondsen en reserves 

Ten behoeve van de financiering van de kosten ten laste van de Fondsen is naast het direct 

beschikbare geld € 20.000 onttrokken aan de beleggingsrekening bij Insinger Gilissen. Hiermee 

betalen wij de extra uitgaven ten laste van de Fondsen. 

In principe worden de beleggingsresultaten recht evenredig over de Fondsen verdeeld. Dit 

principe is in 2019 niet volledig toegepast. Het bestuur heeft ervoor gekozen om de eigen reserve 

niet te belasten met een reservering voor het komende lustrum, maar deze te laten drukken op 

het Fonds Sluijters. De diverse Fondsen hebben zonder uitzondering een positief resultaat laten 

zien van 14%, waarmee het negatieve resultaat van 2018 ruimschoots is gecompenseerd. Dit is 

het gevolg van een aanpassing in het beleggingsprofiel op advies van de bank. 

 

Besteding van de legaten 

Een belangrijk deel van het vermogen van de VVG bestaat uit een tweetal legaten: het legaat 

Sluijters en het legaat Binnendijk. Voor de besteding van de gelden van het legaat Binnendijk zijn 

in het legaat duidelijke doelen geformuleerd. Voor de besteding van het legaat Sluijters is dat niet 

het geval en gelden de doelstellingen van de vereniging. 

Mede op grond van de ervaringen tot nu toe stelt het bestuur een toekomstperspectief voor dat 

past binnen de afspraken die zijn gemaakt met de fiscus, o.a.  i.v.m. de ANBI-status.  

Met het Fonds Binnendijk wordt jaarlijks een aantal terugkerende doelen gefinancierd, zoals een 

project in het kader van de overeenkomst met OGVE en een in te stellen Edwin Klompprijs, 

evenals een aantal incidentele projecten die in het kader staan van jeugdeducatie. 

Vanuit het Fonds Sluijters worden projecten in het kader van de doelstellingen van de vereniging 

gefinancierd, waaronder het lustrum en de uitgave van boeken. Aangezien het legaat Sluijters niet 

tot het stamvermogen behoort, kunnen daaruit ook projecten worden gefinancierd die de 

€ 10.000 te boven gaan, tot een maximum van € 30.000. In dat geval zullen het bestuur en de 

commissie daarover apart besluiten. 

Bij de financiële verantwoording is een overzicht van de bestedingen van de Fondsen in 2019 

opgenomen. 

 

Begroting 

Door de kostenbesparingen van de afgelopen jaren hebben we een positief sluitende begroting. 

De reservering voor het komende lustrum komt niet ten laste van de lopende begroting, maar ten 



 

laste van het Fonds Sluiters. De overige inkomsten blijven begroot zoals gebruikelijk, waarbij een 

bijdrage van sponsoren in 2020 een reële verwachting is. 

Bij de exploitatie van de Fondsen wordt uitgegaan van een langjarig gemiddeld positief 

beleggingsresultaat van 4% en dus van € 20.000 voor het Fonds Binnendijk en tenminste 

€ 10.000 voor het Fonds Sluiters. 

Het Fonds Petian, waarmee de communicatie altijd moeizaam verloopt, heeft in 2019 een 

uitkering van € 2.607 gedaan. De huidige curator heeft aangegeven dat zij door persoonlijke 

omstandigheden genoodzaakt is haar functie ter beschikking te stellen; het bestuur heeft iemand 

bereid gevonden haar op te volgen en het bestuur is blij met de doortastendheid en het 

vakmanschap van de nieuwe curator. Er is een begin gemaakt met de formele overdracht van het 

curatorschap. 

 


