
In 2015 is begonnen met 
de uitvoering van het meerja-
renbeleidsplan voor de perio-
de 2015-2018 met de titel: Wie 
samen reist komt ver. 
Ook in het jaar 2015 is er hard 
gewerkt aan de professiona-
lisering van de uitvoering van 
administratieve processen 
binnen de vereniging. Er zijn 
diverse verbeteringen door-
gevoerd in het programma 
voor de ledenadministratie  
om het programma te opti-
maliseren. De centrale contri- 
butie-inning is dit jaar uitge-
voerd in de provincie Flevo-
land en een deel van de pro-
vincie Utrecht. Het gebruik 
van hedendaagse systemen 
en werkwijzen moet leiden 
tot een vereniging die klaar is 
voor de toekomst en groei. 
Voor de leden zijn ook in 2015 
diverse workshops aange-
boden via het Vrouwen van 
Nu College. De Vrouwen van 
Nu Beurs stond dit jaar in het 
teken van het 85-jarige jubi-
leum en had een extra feeste-
lijk tintje.

Per 1 januari 2015 was de fusie  
tussen Vrouwen van Nu en 
de KVO een feit en zijn ruim 
5.000 oud-KVO-leden als 
nieuwe Vrouwen van Nu-
leden verwelkomd.

Bij de fusie heeft de KVO een 
grote ‘bruidsschat’ overge-
dragen aan Vrouwen van Nu. 
Deze bruidschat van € 73.358 
is toegevoegd aan de Alge-
mene reserve. 

In 2015 is de samenwerking 
met de Rabobank Foundation 
gecontinueerd. Vrouwen van 
Nu spant zich de komende 
jaren in om 50.000 euro te 
werven voor plattelands-
vrouwen in de hooglanden 
van Peru die op of onder de 
armoedegrens leven. Ook in 
2015 hebben Vrouwen van 
Nu-afdelingen allerlei projec-
ten georganiseerd om geld op 
te halen voor dit project. Dit 
heeft in 2015 geleid tot een 
afdracht aan de Rabobank 
Foundation van € 10.000.

In 2015 is begonnen met het 
project Handwerken 7.0, 
waarbij traditionele hand-
werktechnieken in een nieuw 
jasje aan jongere handwerk-
sters worden overgedragen 
met subsidie van het Fonds 
voor Cultuurparticipatie  
(€ 22.000) en een toezegging 
voor subsidie van het Prins 
Bernhard Cultuurfonds.

De baten van 2015 zijn hoger 
dan de baten van 2014 door 
de toename in het ledenaan-
tal door de fusie met de KVO. 
De contributie-inkomsten zijn 
wel lager dan de begroting 
omdat er uiteindelijk minder 
KVO-leden zijn meegekomen  
naar Vrouwen van Nu dan 
begroot. De advertentie- 
inkomsten zijn wel beduidend  
lager dan begroot, en ook 
lager dan de advertentie-
inkomsten van 2014. De ad-
vertentiemarkt is nog steeds 
slecht.

De werkelijke totale kosten 
zijn lager dan de begrote kos-
ten. Dit wordt voor een groot 
deel veroorzaakt doordat:
•  In de begroting onterecht  

€ 20.000 aan bestemmings-
reserve is opgenomen als 
kosten.

•  Kosten ziekteverzuimverze-
kering lager zijn dan begroot  
(ca. € 5.000).

•  De drukkosten van het le-
denblad, door goede afspra-
ken met de drukker, lager 
zijn uitgevallen (€ 8.000).

•  Het extra hoge budget voor 
het jubilieumjaar niet volle-
dig is gebruikt. Ca. € 12.000 
is hiervan over.

•  De Vrouwen van Nu-colle-
ges minder kosten met zich 
hebben meegebracht  
(ca. € 3.700).

•  Kosten voor onderhoud van 
de leden- en financiële  
Administratie lager zijn dan 
begroot (ca. € 3.800).

Wel zijn er extra kosten ge-
maakt voor het campagne-
concept dat is ontwikkeld 
voor het meerjarenbeleids-
plan.

Organisatie
Het landelijk bestuur telt vijf  
leden. Het beleid wordt, zo-
veel mogelijk in samenspraak 
met provinciale besturen, 
door het landelijk bestuur 
vastgesteld. De ontwikkeling  
en uitvoering van het beleid 
ligt bij het landelijk kantoor. 
Het landelijk bestuur had 
tweemaal een bijeenkomst 
met de ledenraad. In de le-

denraad in juni legde het lan-
delijk bestuur verantwoor-
ding af over het jaar 2014. In 
de ledenraad van november 
werd het Jaarplan 2016 met 
de bijbehorende begroting 
vastgesteld.

In totaal waren in 2015 8 be-
roepskrachten actief, van wie 
7 op de loonlijst stonden van 
Vrouwen van Nu en één me-
dewerker als (tijdelijke) pro-
jectleider werkzaam was. Er 
zijn in 2015 3 stagiaires com-
municatie werkzaam ge- 
weest; 1 voor 6 maanden en 2 
voor gemiddeld 8 weken. Ge-
middeld kon de vereniging in 
2015 beschikken over 5,6 for-
matieplaatsen (gebaseerd op 
een fte van 36 uur). 

Toelichting resultaat
De onttrekking aan de be-
stemmingsreserve is iets 
hoger dan begroot: er is een 
onttrekking van € 53.565 in 
plaats van een begrote ont-
trekking van € 48.750. Voor 
zowel het jubileum als onder-
houd van het pand wordt 
jaarlijks € 10.000 aan de 
reservering toegevoegd. In 
2015 is € 40.000 onttrokken 
aan de reservering voor het 
jubileum en € 5.000 aan de 
reservering voor trainings-
activiteiten. 
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inhoudelijk

VASTE ACTIVA    EIGEN VERMOGEN
Pand   470.000 510.000 Algemene reserve 478.347   404.989
    Herwaarderingsreserve gebouw  470.000   510.000
    Bestemmingsreserve  127.737   181.302
Voorraad goederen  4.650  5.855    1.076.084  1.096.291
Te vorderen en vooruitbetaalde posten  42.337  41.789
  46.987 47.644 KORTLOPENDE SCHULDEN
    Te betalen en vooruit ontvangen posten   148.933 160.265
LIQUIDE MIDDELEN
Geldmiddelen  708.030 698.912

  1.225.017 1.256.556    1.225.017  1.256.556

Activa 31/12/2015 31/12/2014
 € € €

balans per 31 december 2015

Baten Begroting 2015 Werkelijk 2015 Werkelijk 2014 Lasten Begroting 2015 Werkelijk 2015 Werkelijk 2014
 € € €  € € €

Contributies  760.000 744.198  681.664 Algemene kosten
    Organisatie, inclusief 
    automatisering 80.600 60.776 61.536
Advertenties     Personeel 419.000 421.279 418.267
Vrouwen van Nu magazine 40.000  21.221  26.996 Bestuur 16.900 16.166 16.357
    Huisvesting 18.500 13.833 47.289
     535.000 512.054 543.449
Subsidies
Fonds Cultuurparticipatie 0  22.000  23.890 Activiteiten
    16.  Verenigingsactiviteiten 71.000 87.221 18.919
Diversen    17.  Ontwikkeling en innovatie 13.000 8.746 17.438
Interest 10.000  7.616  10.733 18.  Ledenblad 203.700 192.065 176.599
Diverse baten 5.000  1.373- 6.914        Ledenadministratie 10.000 6.205 17.277
KVO-bijdrage* 7.000  -  13.500        Ledenpas 8.000 7.996 6.904
 22.000  6.243  31.147 19.  Werving, PR/Publiciteit/
           Profilering 13.500 19.653 23.102
    20. Interne communicatie 1.000 0 975
* Zie Algemene Reserve:    21.  Bijeenkomsten/trainingen 6.900 8.221 6.582
 KVO-reserve ad € 73.358 is toegevoegd    22.  Landelijke CIE’s/Werkgroepen 3.500 2.506 4.260
    23.  Bijeenkomsten/kaderdagen     
           werkgroepen 5.150 2.560 2.030

     335.750 335.173 274.086

    Exploitatie saldo -48.750 -53.565 -53.838

 822.000  793.662  763.697  822.000 793.662 763.697

staat van baten en lasten over 2015

Passiva 31/12/2015 31/12/2014
 € € €

verslag
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Ons oordeel
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 2015 op de juiste 
wijze is ontleend aan het door 
ons gecontroleerde financieel  
verslag van het Landelijk 
Bureau. Bij dat financieel ver-
slag hebben wij op 21 maart 
2016 een goedkeurende con-
troleverklaring verstrekt. Voor 
de integrale tekst van onze 
controleverklaring verwijzen 
wij naar het financieel verslag.

Naar ons oordeel is het ver-
korte financieel verslag in alle 
van materieel belang zijnde 
opzichten consistent met het 

Controleverklaring van de 
onafhankelijke accountant

gecontroleerde financieel ver-
slag van het Landelijk Bureau 
en in overeenstemming met 
de grondslagen van het ge-
controleerde financieel ver-
slag van het Landelijk Bureau.

Het verkorte financieel ver-
slag bestaat uit:
1.  de balans per 31 december 

2015; en
2.  de staat van baten en 

lasten over 2015.

Toelichting
Wij vestigen er de aandacht 
op dat voor het inzicht dat 
vereist is voor een verant-
woorde oordeelsvorming om-
trent de financiële positie en  
de resultaten van het Lande- 
lijk Bureau en voor een toe-
reikend 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 21 
maart 2016 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 controle-
ren. Het financieel verslag 
over 2015 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. 

De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle 
uitgevoerd volgens het Ne-
derlands recht, waaronder 
ook de Nederlandse contro-
lestandaarden vallen. Onze 
verantwoordelijkheden op 
grond hiervan zijn beschre-
ven in de sectie ‘Onze ver-
antwoordelijkheden voor de 
controle van het verkorte 
financieel verslag’.

Wij zijn onafhankelijk van 
het Landelijk Bureau van de 
NBvP, Vrouwen van Nu zoals 
vereist in de Verordening 
inzake de onafhankelijkheid 
van accountants bij Assu-
rance-opdrachten (ViO) en 
andere voor de opdracht re-
levante onafhankelijkheids-
regels in Nederland. Verder 
hebben wij voldaan aan de 
Verordening gedrags- en 
beroepsregels accountants 
(VGBA). 

Wij vinden dat de door ons 
verkregen controle-informa-
tie voldoende en geschikt is 
als basis voor ons oordeel.

Verantwoordelijkheden van het 
bestuur voor het verkorte finan-
cieel verslag
Het bestuur is verantwoor-
delijk voor het opstellen van 
een verkort financieel ver-
slag, dat is ontleend aan het 
gecontroleerde financieel 
verslag in overeenstemming  
met de grondslagen. In dit 
kader is het bestuur verant-
woordelijk voor een zodanige 
interne beheersing die het 
bestuur noodzakelijk acht 
om het opstellen van het 
verkorte financieel verslag 
mogelijk te maken zonder 
afwijkingen van materieel 

belang als gevolg van fouten 
of fraude.
Bij het opmaken van het ver-
korte financieel verslag moet 
het bestuur afwegen of de 
vereniging in staat is om haar 
werkzaamheden in continuï-
teit voort te zetten. Op grond 
van genoemd verslaggevings-
stelsel moet het bestuur het 
verkorte financieel verslag 
opmaken op basis van de 
continuïteitsveronderstelling, 
tenzij het bestuur het voorne-
men heeft om de vereniging 
te liquideren of de bedrijfsac-
tiviteiten te beëindigen of als 
beëindiging het enige realis-
tische alternatief is. Het be-
stuur moet gebeurtenissen en  
omstandigheden waardoor 
gerede twijfel zou kunnen 
bestaan of de vereniging haar 
bedrijfsactiviteiten in conti-
nuïteit kan voortzetten, toe-
lichten in het verkorte finan-
cieel verslag. 

Onze verantwoordelijkheden 
voor de controle van het verkorte 
financieel verslag
Onze verantwoordelijkheid is 
het zodanig plannen en uit- 
voeren van een controle-
opdracht dat wij daarmee 
voldoende en geschikte con-
trole-informatie verkrijgen 
voor het door ons af te geven 
oordeel.

Onze controle is uitgevoerd 
met hoge mate maar geen 
absolute mate van zekerheid 
waardoor het mogelijk is dat 
wij tijdens onze controle niet 
alle fouten en fraude ontdek-
ken.

Afwijkingen kunnen ontstaan  
als gevolg van fraude of fou-
ten en zijn materieel indien 

Contributie 2017 
€ 50,50

De vermogens/reser-
ves van de provinciale afdelin-
gen bedroegen per 31 decem-
ber 2014: € 662.481

Het totaal aan vermogens/
reserves van de plaatselijke 
afdelingen bedroeg per 31 de-
cember 2014: € 3.028.641

redelijkerwijs kan worden 
verwacht dat deze, afzonder- 
lijk of gezamenlijk, van invloed  
kunnen zijn op de economi-
sche beslissingen die gebrui- 
kers op basis van dit finan-
cieel verslag nemen. De ma-
terialiteit beïnvloedt de aard, 
timing en omvang van onze 
controlewerkzaamheden en 
de evaluatie van het effect 
van onderkende afwijkingen 
op ons oordeel.

Wij hebben deze accoun-
tantscontrole professioneel 
kritisch uitgevoerd en hebben 
waar relevant professionele 
oordeelsvorming toegepast in 
overeenstemming met de Ne-
derlandse controlestandaard 
810, ethische voorschriften en 
de onafhankelijkheidseisen. 

Verklaring betreffende 
overige door wet- of regel-
geving gestelde vereisten

Andere informatie
Dit rapport omvat, naast het 
verkort financieel verslag en  
onze controleverklaring daar-
bij, andere informatie. De an-
dere informatie bestaat uit:
•  het bestuursverslag; en
•  de begroting 2016.

Wij vermelden op basis van 
de verplichtingen onder de 
controlestandaarden dat we 
niets te rapporteren hebben 
met betrekking tot andere 
informatie. 

Ons oordeel over het finan-
cieel verslag omvat niet de 
andere informatie en we 
brengen over de andere infor-
matie geen controleoordeel 
of andere vorm van assurance 
conclusie tot uitdrukking. In 

het kader van onze controle 
van het financieel verslag is 
het, op basis van de contro-
lestandaarden, onze verant-
woordelijkheid om de andere 
informatie te lezen. Hierbij 
overwegen wij of een incon-
sistentie van materieel belang 
bestaat tussen de andere 
informatie en het financieel 
verslag. Hiertoe gebruiken wij 
de verkregen controle-infor-
matie van de jaarrekening-
controle en de tijdens de con-
trole getrokken conclusies. 
Daarnaast gaan wij na of de 
andere informatie anderszins 
afwijkingen van materieel 
belang lijkt te bevatten. Als 
wij concluderen, gebaseerd 
op werkzaamheden die wij 
hebben uitgevoerd, dat deze 
andere informatie een afwij-
king van materieel belang 
bevat, zijn wij verplicht dit feit 
te rapporteren.

Het bestuur is verantwoorde-
lijk voor het opstellen van de 
andere informatie.

Rotterdam, 21 maart 2016

BDO Audit & Assurance B.V. 
namens deze,

w.g. F. Lagendijk RA

begroting 2016
Baten € € Lasten € €

Contributies   751.820  Algemene kosten
   Organisatie
Overige baten   Bestuur  16.900 
Advertenties Vrouwen van Nu  30.000 Personeel  423.800 
   Huisvesting  18.500 
   Kantoor  36.700 
   Automatisering  25.000 
      520.900 

Diversen   Activiteiten
Interest 10.000  Verenigingsactiviteiten  37.500 
Diverse baten 5.000  Ontwikkeling en innovatie  13.000 
  15.000 Leden  17.000 
   Vrouwen van Nu-magazine  201.700 
   Deskundigheid bevordering  300 
   Werving/PR/publ./Profilering  21.500 
   Interne communicatie  1.000 
   Trainingen  6.900 
Saldo exploitatie  31.330 Landelijke cie/werkgr.  3.500 
   Bijeenkomst. werkgr.  4.850 
     307.250 
  828.150   828.150 


