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Financiële zaken  

De jaarstukken (jaarverslag en jaarrekening) over 2020 zijn inmiddels afgerond en de 

accountant heeft een controleverklaring afgegeven. Dit jaar staat er géén verkorte versie 

van de balans en de staat van baten en lasten in het magazine van mei gepubliceerd. 

Reden is de ontwikkeling van het Vrouwen van Nu magazine naar een aantrekkelijk en 

leesbaar tijdschrift voor leden én niet-leden, waarbij niet-leden een betaald abonnement 

kunnen nemen. De jaarstukken staan inmiddels op het openbare deel van de website 

gepubliceerd. In juni worden de jaarstukken ter goedkeuring aan de ledenraad 

aangeboden.  

 

Financieel overzicht 2020 voor de accountant 

In januari is aan alle afdelingspenningmeesters dit in te vullen overzicht toegestuurd. Het 

is ook opgenomen op het Voor Leden-deel op de website (Voor Leden > Documenten te 

downloaden). We hebben gevraagd om dit ingevulde overzicht vóór 1 mei 2021 retour te 

sturen. Mocht u in verband met de corona crisis nog geen goedkeuring en 

handtekeningen van de kascontrolecommissie hebben, dan vragen wij u alsnog het 

formulier in te vullen en op een later moment het formulier mét de handtekeningen van 

de kascommissie naar ons op te sturen. 

 

Contributie 2022 

De contributie voor 2022 en de verdeling daarvan is vastgesteld in de ledenraad van 17 

november 2020. De contributie 2022 is € 55,50 met de volgende verdeling: 

afdelingskas € 28,85; provinciale kas € 8,-; landelijke kas € 18,65. 

 

De vermogens/reserves van de provinciale afdelingen bedroegen per 31 december 2019: 

€ 628.683. 

 

Het totaal aan vermogens/reserves van de plaatselijke afdelingen bedroeg per 31 

december 2019: € 2.418.258 

 

Centrale contributie inning 2021 

In 2021 hebben de provincies Flevoland, Zeeland, Groningen, Overijssel, Gelderland, 

Drenthe en Noord-Holland meegedaan met de centrale contributie inning met in totaal 

ca. 21.500 leden die via centrale inning hun contributie hebben betaald.  

 

In 2022 zal de provincie Zuid-Holland ook mee gaan doen met de centrale contributie 

inning. 
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Contributie inning nieuwe leden door afdeling zelf! (ook bij centrale contributie 

inning) 

Leden die ná 1 november lid worden van een afdeling, zijn nieuwe leden en krijgen van 

de afdeling zelf een factuur. De afdeling betaalt hiervoor geen afdracht aan het landelijk 

bureau en de provincie en behoudt het eerste jaar dus het volledige contributiebedrag 

zelf. 

 

Automatische incasso 

Bij de betaling van de contributie wordt door 10 á 15 % van de leden die via de centrale 

inning betaalt, geen of een fout factuurnummer vermeld als omschrijving. Daardoor 

moeten deze betalingen handmatig gekoppeld worden aan het juiste lid. Dit kost heel 

veel extra tijd. Een oplossing hiervoor is om met automatische incasso te betalen; 

daardoor wordt de betaling altijd aan het juiste lid gekoppeld. We vragen dan ook aan de 

afdelingen om dit onder hun leden te promoten. Een formulier om een machtiging voor 

een automatische incasso af te geven, is te vinden op het ‘voor leden’ deel van de 

website bij Documenten. Hoe je deze machtiging als afdeling verwerkt in de portal is 

terug te vinden in de portal-handleiding voor afdelingen. 

 

EHerkenning 

 

Veel overheidsdiensten werken met een eHerkenningsmiddel om een subsidie aan te 

kunnen vragen. eHerkenning is een inlogsysteem dat ervoor zorgt dat je veilig en 

betrouwbaar kunt inloggen bij (overheids-)organisaties. Aangezien alle afdelingen 

(behalve de provincie Fryslân) van Vrouwen van Nu onder één Kamer van Koophandel 

nummer vallen, kunnen de afdelingen niet zelfstandig een eHerkenningsmiddel 

aanvragen. Het landelijk bureau van Vrouwen van Nu beschikt inmiddels over een 

beheermachtiging bij Reconi (voorheen CreAim). Met een beheermachtiging kunnen wij 

machtigingen aanvragen, verlengen en intrekken voor afdelingen. Wanneer je een 

eHerkenningsmiddel nodig hebt, kun je contact opnemen met het landelijk bureau. 

 

Rabobank 

 

Rabo ClubSupport actie 

Op het landelijk bureau krijgen we vragen van afdelingen over de Rabo ClubSupport 

actie. Om je als afdeling voor deze actie aan te melden, heb je een unieke code nodig. 

De lokale Rabobank stuurt die codes per mail aan de afdelingen die bij hen bankieren. Er 

moet dan wel een correct emailadres van de afdeling bij de lokale Rabobank bekend zijn. 

Afdelingen die geen mail hierover hebben ontvangen en bij hun lokale Rabobank daar 

naar informeren, worden naar het landelijk bureau van Vrouwen van Nu doorverwezen. 

Op het landelijk bureau hebben wij echter maar een enkele code ontvangen, omdat het 

algemene emailadres van Vrouwen van Nu dan het enig bekende emailadres is bij die 

lokale Rabobank. Maar daar staat niet bij voor welke afdeling die code bestemd is. Die 

kunnen wij daarom niet doorsturen naar de juiste afdeling. Blijf hierover dus informeren 

bij de lokale Rabobank van de afdeling en zorg dat er een juist email adres bekend is bij 

je bank! 
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UBO formulieren  

Een aantal afdelingen heeft van de Rabobank een formulier betreffende Uiteindelijk 

Belanghebbende (UBO) ontvangen. Deze formulieren zijn recent door de Rabobank 

ingesteld om te voldoen aan de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van 

terrorisme (Wwft). Alleen het landelijk bestuur is uiteindelijk belanghebbende van de 

rechtspersoon Vrouwen van Nu aangezien zij ingeschreven staan bij de Kamer van 

Koophandel. Op het landelijk bureau hebben we dit formulier ingevuld en ondertekend 

door het landelijk bestuur teruggestuurd. Afdelingen hoeven dit formulier dus NIET in te 

vullen. Mocht je een verzoek hierover ontvangen van de Rabobank, dan kun je dat 

doorsturen naar het landelijk bureau. 

 

Inzage financiële jaaroverzichten 

Vanaf 2020 kunnen de financiële jaaroverzichten gedownload worden via online 

bankieren. Hierbij kun je dan ook de financiële jaaroverzichten zien van de afdelingen die 

bij dezelfde lokale Rabobank bankieren. Dit komt omdat alle Vrouwen van Nu afdelingen 

door de bank als één klant worden gezien aangezien wij allemaal onder hetzelfde Kamer 

van Koophandel nummer vallen. Op de financiële jaaroverzichten zijn alleen de begin- en 

eindstand van de bank te zien. 

 

Incassocontract vervalt na 18 maanden niet gebruikt 

Let op: wanneer een incassocontract langer dan 18 maanden niet gebruikt wordt, vervalt 

het contract. De Rabobank stuurt hier vooraf een bericht over via de berichtenservice 

van de bank. 

 

 

 


