
Verslag van de penningmeester 2020 
 
Algemeen 
In het afgelopen jaar werd al snel duidelijk dat 2020 in alle opzichten een bijzonder jaar zou 
worden. In financieel opzicht was vooral het begin van 2020 onzeker, waarin het niet te voorzien 
was hoe de financiën zich zouden ontwikkelen. Het was onduidelijk of er meer kosten zouden 
ontstaan door de te nemen maatregelen i.v.m. het Coronavirus, terwijl anderzijds een aantal 
activiteiten niet kon doorgaan waardoor er zou kunnen worden bespaard op geplande kosten. 
De beleggingen van de vereniging stegen in het begin van 2020 met duizelingwekkende snelheid 
totdat de eerste Coronagolf zich aandiende en toen met nog grotere snelheid in enkele dagen 
zakte tot bijna 14% van de waarde. Overleg met de bank stelde ons wat gerust omdat al snel de 
financiële markten hierop positief reageerden. 
Al vrij snel na de sterke waardedaling trad een herstel op, waarmee de waarde van de beleggingen 
weer op het beginniveau van het jaar kwam; de rest van het jaar is de waarde gestegen naar een 
redelijk stabiele niveau van rond de 4%. 
Om de stabiliteit van de beleggingen te waarborgen is er op initiatief van de bank en na 
goedkeuring door het bestuur een kleine wijziging doorgevoerd in de verhouding van de soorten 
beleggingen. 
 
Financieel verslag 
In 2020 is er minder contributie ontvangen dan begroot. De oorzaak daarvan is bekend en 
daarmee ook moeilijk te beïnvloeden. De vrijwillige hogere bijdrage van de leden is ongeveer 
gelijk gebleven. 
We hebben in het afgelopen jaar weer een uitkering mogen ontvangen van Pictorecht: dat recht 
komt uit het Sluijters legaat. Nieuw is dat we dit jaar van niet-leden een donatie ontvingen. Deze 
is apart geregistreerd als donatie en niet bij de vrijwillige extra bijdrage van de leden geteld. 
 
De exploitatie is uitgekomen op een overschot van € 2.560,67. Dit overschot is in lijn met de 
ingezette koers in vorige jaren. Kosten die niet gebudgetteerd zijn en een onvoorziene oorsprong 
hebben, worden conform bestuursbesluiten ten laste van verschillende fondsen geboekt. 
De kosten voor het tijdschrift blijven we elk jaar kritisch volgen omdat het de grootste vaste 
kostenpost is in onze reguliere begroting voor de normale exploitatie. 
Bij de overige kosten hebben verschuivingen plaatsgevonden 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 ook in 2020 niet volledig toegepast. Het bestuur heeft ervoor gekozen om de eigen 
reserve niet te belasten met een reservering voor het komende lustrum en daarnaast de eigen 
reserve structureel jaarlijks met € 2.000 te versterken. Beide extra reserveringen komen ten laste 
van het Fonds Sluijters. 
 



De trust Petian blijft een zorg, omdat de communicatie met de trust zeer moeizaam verloopt en 
de informatie vanuit de trust minimaal is. De curator van Petian heeft te kennen gegeven dat zij 
wil stoppen, zodat we genoodzaakt waren een nieuwe curator te zoeken; hierin zijn wij in de loop 
van het jaar geslaagd. 
Het fonds Petian heeft in 2020 een uitkering van € 3.428,00 gedaan. De uitkering is op 30 
december 2020 ontvangen, waarmee het onduidelijk is of het betrekking heeft op de resultaten 
van 2019 of een supersnelle uitkering van resultaten over 2020. 
 
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 
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 worden jaarlijks een aantal terugkerende doelen gefinancierd, zoals een 
project in het kader van de overeenkomst met OGVE en een ingestelde Edwin Klompprijs, 
evenals enkele incidentele projecten die in het kader staan van jeugdeducatie. Het is al jaren een 
uitdaging om projecten te vinden of zelf te ontwikkelen die binnen de strikte regels van de trust 
Petian passen. Ook in 2020 is er geen aanvraag bij de trust ingediend door een gebrek aan 
projecten die aan de regels voldoen. In september is een commissie benoemd die projecten voor 
Petian moet aandragen; deze commissie heeft in 2020 nog geen project voorgesteld aan het 
bestuur. 
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 fonds 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 zal daarover apart een 
besluit worden genomen. 
Bij de financiële verantwoording is een overzicht van de bestedingen van de fondsen in 2020 
opgenomen. 
 
Begroting 2021 
Door de kostenbesparingen van de afgelopen jaren hebben we een positief sluitende begroting. 
In de begroting is ten opzichte van 2020 niet veel veranderd omdat in de afgelopen jaren is 
gebleken dat enkele kostenposten in een jaar hoger kunnen zijn en het jaar daarna weer lager dan 
begroot; deze wisselingen zijn altijd incident-gedreven en daarom niet in een begroting jaarlijks te 
voorzien. 
De reservering voor het komende lustrum komt niet ten laste van de lopende begroting, maar ten 
laste van het fonds Sluijters. 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 Sluijters. 


