
Vrouwen van Nu kan 
tevreden terugkijken op het 
boekjaar 2013. De baten zijn 
hoger uitgevallen dan begroot 
en de algemene kosten lager. 
Daarmee is de onttrekking 
aan de bestemmingsreserve 
fors lager dan voorzien.

Het bouwen aan de basis van 
de (administratieve) organi-
satie is in 2013 voortgezet. 
De verenigingsbrede imple-
mentatie van een nieuw pro-
gramma voor de ledenadmi-
nistratie is hiervan een goed 
voorbeeld. Ook is gestart met 
een pilot die antwoord moet 
geven op de vraag of centrale 
contributie-inning zal leiden 
tot meer efficiëntie in de be-
drijfsvoering. Het gebruik van 
hedendaagse systemen en 
werkwijzen moeten leiden 
tot een vereniging die klaar is 
voor de toekomst en groei. De 
investeringen op het gebied 
van de ledenadministratie 
en innovatie zijn daardoor in 
2013 hoger uitgevallen dan 
begroot. 

Er is geïnvesteerd in de relatie  
met en ondersteuning van 
de afdelingen. Daarvoor zijn 
extra trainingen en bijeen-
komsten aangeboden op zo- 
wel provinciaal als afdelings-
niveau. Daarnaast zijn de 
communicatiemomenten met 
de afdelingen verdubbeld ten 
opzichte van 2012. Op deze 
manier hopen we de afstand 
tussen de verschillende ver-
enigingsonderdelen verder te 
verminderen en de onderlinge 
bekendheid en betrokkenheid 
te vergroten. Dit heeft geleid 
tot extra kosten voor vereni-
gingsactiviteiten. 

2013 stond in het teken van de 
fusie met vrouwenvereniging 
KVO. Een aantal werkgroepen 
hebben zich gebogen over de 
vereniging van de toekomst. 
De inhoudelijke basis is daar-
mee gelegd. De daadwerkelij-
ke fusie is een juridisch com-
plex traject. Dit heeft geleid 
tot extra notaris- en advies-
kosten in 2013.

De algemene kosten zijn lager 
dan begroot. Dit wordt voor 
een groot deel veroorzaakt 
doordat de personeelskosten 
lager zijn. De kosten van het 
ledenblad zijn ook lager uit-
gevallen.
De baten zijn in 2013 aanzien-
lijk hoger uitgevallen. Er is 
meer contributie ontvangen 
en de opbrengsten uit adver-
tenties waren hoger dan be-
groot.

Organisatie
Het landelijk bestuur telt 
vijf leden. Het beleid wordt, 
zoveel mogelijk in samen-
spraak met provinciale bestu-
ren, door het landelijk bestuur 
vastgesteld. De ontwikkeling 
en uitvoering van het beleid 
ligt bij het landelijk kantoor. 
Het landelijk bestuur heeft 
minimaal tweemaal per jaar 
een bijeenkomst met de le-
denraad. In de ledenraad in 
juni legde het landelijk be-
stuur verantwoording af over 
het jaar 2012. In de ledenraad 
van november werden het 

jaarplan en de begroting 2014 
vastgesteld.
In totaal waren in 2013 negen 
beroepskrachten actief, waar-
van 7 op de loonlijst stonden 
van Vrouwen van Nu en twee 
medewerkers als (tijdelijk) 
projectleiders werkzaam 
waren. Gedurende 3 maanden 
was een stagiaire communi-
catie actief. Gemiddeld kon 
de vereniging in 2013 beschik-
ken over 6,1 formatieplaatsen 
(gebaseerd op een fte van 36 
uur). 

Toelichting resultaat
De onttrekking aan de ver-
enigingsreserve is lager dan 
begroot: € 82.719 tegenover 
€ 138.670. Aan de jubileum-
reserve voor het 85-jarig 
jubileum wordt € 10.000 
toegevoegd. Voor onderhoud 
van het pand wordt jaarlijks 
€ 10.000 aan de reservering 
toegevoegd. Per saldo nemen 
bestemmingsreserves in 2013 
af met € 62.719. ¶
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financieel overzicht

Contributie 2015 
€ 48,50

VASTE ACTIVA    EIGEN VERMOGEN
Pand   585.000 585.000 Algemene reserve 404.989  404.989
    Herwaarderingsreserve gebouw 585.000  585.000
VLOTTENDE ACTIVA    Bestemmingsreserve 235.140  297.859
Voorraad goederen 5.140  133   1.225.129 1.287.848
Te vorderen en vooruitbetaalde posten 46.625  102.264
  51.765 102.397 KORTLOPENDE SCHULDEN
LIQUIDE MIDDELEN    Te betalen en vooruitontvangen posten  136.473 141.815
Geldmiddelen  724.837 742.266

  1.361.602 1.429.663   1.361.602 1.429.663

Activa 31/12/2013 31/12/2012

 € € €

balans per 31 december 2013

Baten Begroting 2013 Werkelijk 2013 Werkelijk 2012 Lasten Begroting 2013 Werkelijk 2013 Werkelijk 2012
 € € €  € € €

Contributies 627.250 644.087 650.092 Algemene kosten
    - Organisatie, incl. automatisering 66.350 57.515 46.606
Overige Baten    - Personeel, incl. ontwikkelass. 493.000 446.680 378.370
Advertentieopbrengst    - Bestuur 15.800 18.653 16.723
“Vrouwen van Nu”/    - Huisvesting 17.000 14.282 15.247
bijdrage provincie      592.150 537.130 456.946
pagina’s 71.800 86.230 78.422 Doorberekende kosten -5.000 - -9.939
      587.150 537.130 447.007
Subsidies
Ministerie van VWS - - 76.620 Activiteiten
    - Verenigingsactiviteiten 14.800 17.129 11.745
Diversen    - Ontwikkeling en Innovatie 21.500 24.930 1.350
Interest 17.000 11.440 17.426 - Interne processen - - 277.933
Diverse baten 5.000 18.455 3.604 - Ledenblad 185.500 167.445 -
 22.000 29.895 21.030 - Ledenadministratie - 38.787 -
    - Ledenpas 8.000 9.550 -
    - Werving, PR/Publiciteit/
       Profilering 11.500 7.151 -
    - Interne communicatie 4.000 3.320 -
    - Bijeenkomsten/trainingen 10.000 9.271 -
    - Landelijke CIE’s/Werkgroepen 8.500 4.409 101.405
    - Bijeenkomsten/kaderdagen 
       werkgroepen 8.770 3.809 -
      272.570 285.801 392.433

    Mutaties reserves -138.670 -62.719 -13.276

 721.050 760.212 826.164   721.050 760.212 826.164

Baten € € Lasten € €

Contributies  647.520  Algemene kosten
   Organisatie
Overige baten   Bestuur  6.900 
Advertenties “Vrouwen van Nu”/   Personeel 448.000 
bijdrage provincie pagina’s  81.000 Huisvesting 46.500 
   Kantoor 50.200 
Projectsubsidie  19.000 Automatisering 26.500 
KVO bijdrage  7.500    588.100 

   Activiteiten
   Verenigingsactiviteiten 20.800 
   Ontwikkeling en innovatie  21.000 
   Leden 35.000 
Bestemmingsreserve   “Vrouwen van Nu” magazine 191.800 
Diverse investeringen  129.130 Deskundigheid bevordering  300 
   Werving, PR/ Publ./Profilering 24.800 
   Interne communicatie 1.000 
Diversen   Trainingen 6.900 
Interest 10.000  Landelijke cie’s/werkgroepen 4.600 
Diverse baten 5.000  Bijeenkomst werkgroepen 4.850 
  15.000   311.050 
  899.150   899.150

staat van baten en lasten over 2013

Passiva 31/12/2013 31/12/2012

 € € €

2013

begroting 2014
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we gaan 

fuseren
De kogel is door de kerk. Na een jaar van 
onderzoek en overleg en het tekenen van 
een overeenkomst hebben ruim tachtig zelf-
standige KVO afdelingen, kringen en de KVO 
koepel besloten tot fusie met die ene vereni-
ging Vrouwen van Nu. De naam van de ge-
fuseerde vereniging blijft Vrouwen van Nu en 
onze huisstijl blijft ook ongewijzigd. Er komen 
zo’n zesduizend KVO-vrouwen bij waarmee 
we onze vereniging met name in Noord-Bra-
bant, Zeeland en Gelderland verder kunnen 
versterken. ¶

nieuws uit eigen huis

Verklaring betreffende het 
financieel verslag
Wij hebben gecontroleerd of 
het in dit rapport opgenomen 
verkorte financieel verslag 
van het Landelijk Bureau van 
de NBvP, Vrouwen van Nu te 
Den Haag (verder: Landelijk 
Bureau) over 2013 op de juiste 
wijze is ontleend aan het door 
ons gecontroleerde financi-
eel verslag van het Landelijk 
Bureau. Bij dat financieel ver-
slag hebben wij op 17 maart 
2014 een goedkeurende con-
troleverklaring verstrekt. Voor 
de integrale tekst van onze 
controleverklaring verwijzen 
wij naar het financieel verslag. 
Het bestuur van het Landelijk 
Bureau is verantwoordelijk 
voor het opstellen van het 
verkorte financieel verslag 
in overeenstemming met de 
grondslagen zoals gehanteerd 
in het financieel verslag over 
2013 van het Landelijk Bureau. 

accountantsverklaring
Het is onze verantwoorde-
lijkheid een oordeel te geven 
over het verkorte financieel 
verslag op basis van onze 
werkzaamheden, uitgevoerd 
in overeenstemming met Ne-
derlands Recht, waaronder de 
Nederlandse Standaard 810, 
“opdrachten om te rapporte-
ren betreffende samengevat-
te financiële overzichten”.

Oordeel betreffende het 
verkorte financieel verslag
Naar ons oordeel is het ver-
korte financieel verslag in alle 
van materieel belang zijnde 
aspecten consistent met het 
gecontroleerde financieel 
verslag.

Toelichting
Wij vestigen er de aandacht 
op dat voor het inzicht dat 
vereist is voor een verant-
woorde oordeelsvorming 
omtrent de financiële posi-

tie en de resultaten van het 
Landelijk Bureau en voor een 
toereikend inzicht in de reik-
wijdte van onze controle van 
het verkorte financieel verslag 
dient te worden gelezen in 
samenhang met het volledige 
financieel verslag, waaraan 
deze is ontleend, alsmede 
met de door ons daarbij op 17 
maart 2014 verstrekte goed-
keurende controleverklaring. 
Deze toelichting doet geen 
afbreuk aan ons oordeel.

Eveneens zonder afbreuk te 
doen aan ons oordeel vesti-
gen wij de aandacht op het 
volgende. Wij hebben de op-
dracht gekregen om de finan-
ciële verantwoording van het 
Landelijk Bureau te contro-
leren. Het financieel verslag 
over 2013 is een weergave 
van het vermogen en resul-
taat van het Landelijk Bureau. 
Het Landelijk Bureau is een 

onderdeel van de gehele ver-
eniging NBvP, Vrouwen van 
Nu en is geen zelfstandige 
juridische entiteit. Daar onze 
opdracht de controle van het 
financieel verslag van het 
Landelijk Bureau en niet de 
statutaire controle van de 
vereniging NBvP, Vrouwen 
van Nu beslaat, hebben wij, 
voor zover dat voor onze 
opdracht niet noodzakelijk 
was, geen onderzoek gedaan 
naar het vermogen en resul-
taat van de totale vereniging 
NBvP, Vrouwen van Nu. Wij 
geven derhalve geen oordeel 
omtrent het totale vermogen 
en resultaat van de vereniging 
NBvP, Vrouwen van Nu. 

Rotterdam, 17 maart 2014

BDO Audit & Assurance B.V.
namens deze,

w.g. W.A. de Jong RA

Workshop ‘Pimp je kleding’ 
Zondag 11 mei is het Moeder-
dag. Op zaterdag 10 mei biedt 
het Vrouwen van Nu College  
een creatieve workshop voor  
moeders, dochters en klein-
dochters. Het is weer hele-
maal hip en trendy om kle-
ding te repareren of op te 
vrolijken. Hangt er bij u in de 
kast ook dat leuke shirt, dat 
u niet meer draagt omdat er 
een vlek op zit? Of dat bloesje 
dat bij nader inzien toch wat 
saai is en ook blijft hangen? 
Neem het mee naar deze 
workshop en maak er weer 
wat moois van. Tijdens deze 
workshop wordt u een aantal 

nieuwe technieken aangebo-
den om uw kleding weer een 
tweede leven te geven.  
U leert hoe u soluvlies, flisofix 
en andere materialen die met 
het strijkijzer of de naaima-
chine aangebracht worden, 
kunt gebruiken. Ook leuk om 
kinderkleding ‘te pimpen’ en 
samen met uw dochter of 
kleindochter aan deze work-
shop mee te doen.  
Zie voor praktische informatie 
en aanmelding de agenda op 
pagina 21. Kijk voor meer  
cursussen/workshops op 
vrouwenvannu.nl. ¶

In Vrouwen van Nu passeren talloze 

vrouwen en initiatieven de revue. 

Onder de kop ‘Hoe is het met?’ 

houden we u op de hoogte van 

nieuws over eerdere publicaties. 

hoe is het

Els Kloek (Vrouwen van Nu nr 1 
2013), schreef na 1001 vrouwen 
uit de Nederlandse geschiedenis  
opnieuw een bijzonder boek 
over vrouwen: Kenau en Mag-
dalena. Vrouwen in de Tachtig-
jarige oorlog. Een recensie van 
dit boek staat op www.vrou-
wenvannu.nl/landelijk/boek-
besprekingen. ¶

Vrouwen van Nu kijkt vooruit. Maakt plannen 
voor de toekomst. Zo was het en zo is het. 
Maar soms is het goed even om te zien. Terug 
te kijken naar waar we eigenlijk vandaan 
komen. Daar is het nu een mooi moment 
voor, want volgende maand is het vijfenne-
gentig jaar geleden dat in Friesland de basis 
werd gelegd voor onze vrouwenvereniging. 
Op 30 mei 1919 namelijk vond de oprichting 
plaats van de Bond der Vereenigingen van 
Oud-leerlingen van de landbouwhuishoud-
cursussen in Friesland, de BvOL. ‘De Bond’, 
zoals onze Friese leden nog vaak zeggen.
De oprichting kwam na een roerige tijd, 
waarin werd gestreden voor vrouwenrech-
ten. Het kiesrecht en het recht op onderwijs 
waren voor vrouwen in die dagen niet van-
zelfsprekend. Vervolgonderwijs voor vrouwen 
al helemaal niet. Het Landbouwhuishoud-
onderwijs zorgde voor een doorbraak op het 
platteland. Wie waren die vrouwen, die erin 
slaagden een complete bond uit de grond te 
stampen? Hoe deden ze dat, zonder inter-
net en mobieltjes? Daar kunnen onze oudste 
leden mooi over vertellen. 
Volgend jaar vieren we het vijfentachtigjarig 

de eerste vrouwen van nu

bestaan van onze landelijke 
vereniging. Maar nu eerst 
de hartelijke felicitaties voor 
Fryslân. Een mooi feest toe-
gewenst. ¶

Een groep ‘Oud-leerlingen’ uit Dronrijp uit de tijd, dat ‘De Bond’ werd opgericht.
Bron: Beeld van een Bond 1919-1994, uitgegeven ter gelegenheid van het 75-jarig  
bestaan van de Friese organisatie.

Bezoek het huis van Europa 
in Den Haag
Op 22 mei gaan we naar de 
stembus om onze vertegen-
woordigers in het Europees 
Parlement te kiezen. Maar 
wat doet dat Europees Parle-
ment eigenlijk? Hoe werkt het 
met al die fracties en parle-
mentsleden uit 28 landen? En 
wat doen de Europese Com-
missie en de Raad van Europa? 
Ter voorbereiding op die Euro-
pese Verkiezingen organiseert 
het Vrouwen van Nu College 
op 23 april een bezoek aan 
het Huis van Europa in Den 
Haag. Hier zijn twee organisa-
ties gevestigd: de Vertegen-

vrouwen van nu College
woordiging van de Europese 
Commissie en het Informatie-
bureau van het Europees Par-
lement. U wordt ontvangen 
door een afgevaardigde van 
het Europees Parlement die 
u informeert over de manier 
waarop de EU werkt en de rol 
van het Europees Parlement. 
ProDemos speelt met u het 
spel ‘Wat is wat in Europa’. 
Daarnaast ontvangt u een 
verkiezingskrant met achter-
grondinformatie over Europa. 
Deze krant wordt u op de 
bijeenkomsten gratis aange-
boden. Zie voor praktische 
informatie en aanmelding de 
agenda op pagina 21.

Foto inhoudspagina Mej. T. Oosterbaan behoorde 
tot de eerste lichting landbouwhuishoudleraressen 
in Friesland. In 1919 was zij mede-oprichtster van 
de BvOL en van 1933 tot 1941 redactrice van Voor 
de Vrouw (FLL)

met?


