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financieel overzicht 2012
I

n het jaar 2012 zetten we
een belangrijke stap in het realiseren van vernieuwingen.
Er is veel gedaan aan het vergroten van de zichtbaarheid
van onze organisatie. Gedurende het jaar werkten we
aan het ontwerp en de ontwikkeling van een nieuwe
huisstijl die is doorgevoerd in
alle materialen en communicatiemiddelen, zoals het ledenblad. Daarnaast was er
aandacht voor het verbeteren
van de interne organisatie:
de installatie van een nieuw
computernetwerk en de
ontwikkeling van een nieuw
ledenadministratiesysteem.
De totale kosten van deze
vernieuwingen bedragen eenmalig € 101.405,-.

nauwelijks kosten gemaakt.
Voor 2013 is hiervoor een
bedrag begroot.

Met het ontzorgen van afdelingen is een goede start
gemaakt, ondermeer door
het instellen en ondersteunen van de serviceteams. De
activiteiten hiervoor zijn door
eigen leden en medewerkers
verricht waardoor de kosten
beperkt zijn.

de drukker, lager zijn uitgevallen;
 nkele beleidsdagen, bij•e
eenkomsten en trainingen
minder kosten met zich
meebrachten.
De reiskosten van het landelijk bestuur zijn iets hoger
uitgevallen dan begroot. Zij
woonden meer bijeenkomsten bij.

juni legt het landelijk bestuur
verantwoording af.
In totaal zijn in 2012 gemiddeld 5,9 formatieplaatsen beroepskrachten ingezet.

Toelichting resultaat
De onttrekking aan de bestemmingsreserve is lager
dan begroot: € 33.276 tegenover begroot € 144.285. Aan
de bestemmingsreserve voor
De baten zijn in 2012 iets
het 85-jarig jubileum wordt
hoger uitgevallen; met name € 10.000 toegevoegd. Voor
de opbrengsten uit adverten- onderhoud van het pand
Dankzij een subsidie van het
Ministerie van VWS realiseer- ties waren aanzienlijk hoger
wordt jaarlijks € 10.000 aan
dan begroot.
den we in 2012 deskundigde bestemmingsreserve toeheidsbevordering voor landegevoegd. Per saldo neemt de
lijke- en provinciale bestuur- Organisatie
bestemmingsreserve in 2012
ders. Dit resulteerde in het
af met € 13.276.
Het landelijk bestuur telt
vastleggen van ons verenivijf leden. Het beleid wordt,
gingsverhaal in een film.
Het eigen vermogen is in 2012
zoveel mogelijk in samenspraak met provinciale bestu- verlaagd met een bedrag
De vernieuwing draagt bij aan De totale kosten zijn lager
ren, door het landelijk bestuur € 68.276,-. Oorzaken hiervan
dan begroot. Dit wordt voor
verbetering van de kwaliteit
vastgesteld. De ontwikkeling zijn:
van de dienstverlening aan de een groot deel veroorzaakt
• de afname van € 13.276,- uit
en uitvoering van het beleid
doordat:
leden.
de bestemmingsreserve en
ligt bij het landelijk kantoor.
• de personeelskosten lager
• de verlaging van de herHet landelijk bestuur heeft
zijn dan begroot;
Voor het vormen van netwaarderingsreserve door de
minimaal tweemaal per jaar
werken en het benaderen van • de kosten van het ledenblad, een bijeenkomst met de lemutatie van de WOZ waarde
door goede afspraken met
nieuwe doelgroepen zijn nog
van € 55.000.
denraad. In de ledenraad in
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staat van baten en lasten over 2012
Baten

Werkelijk 2012
€

Werkelijk 2011 Lasten
Begroting 2012
€		€

Contributies
647.475
664.520 Algemene kosten
650.092
				 - Organisatie
Overige Baten				 - Personeel
Advertentieopbrengst				 - Bestuur
“Vrouwen van Nu”/				 - Huisvesting
bijdrage provincie					
pagina’s
65.170
67.142 Doorberekende kosten
78.422
					
Subsidies
Ministerie van VWS
76.620
- Activiteiten
				 - Verenigingsactiviteiten
Diversen				 - Ontwikkeling en Innovatie
Interest
17.000
17.172 - Interne processen
17.426
Diverse baten
5.000
3.604
4.157 - Klantperspectief
22.000
21.030
21.329 - Vernieuwing, zichtbaar				
heid, automatisering
					
				
Mutaties reserves
734.645

826.164

752.991		

€

€

Lasten

€

VASTE ACTIVA				
EIGEN VERMOGEN
Pand 		
585.000
640.000 Algemene reserve
404.989		404.989
				
Herwaarderingsreserve gebouw
585.000		640.000
VLOTTENDE ACTIVA				
Bestemmingsreserve
297.859		311.135
133		404			
1.287.848 1.356.124
Voorraad goederen
Te vorderen en vooruitbetaalde posten
102.264		62.587
		
102.397
62.991 KORTLOPENDE SCHULDEN
141.815
LIQUIDE MIDDELEN				 Te betalen en vooruitontvangen posten		
293.779
Geldmiddelen		
742.266
946.912

Contributies		
627.250 Algemene kosten
			Organisatie
61.350
Overige baten			Personeel
491.000
Advertenties “Vrouwen van Nu”/			Bestuur
15.800
bijdrage provincie pagina’s		
71.800 Huisvesting
17.000
					
Bestemmingsreserve			
Activiteiten
Diverse investeringen		
138.670 Verenigingsactiviteiten
14.800
			 Ontwikkeling en innovatie
21.500
Diversen			 Interne processen
42.500
Interest
17.000		
“Vrouwen van Nu” magazine
185.500
Diverse baten
5.000		 Deskundigheid organisatie
10.270
		
22.000			

		1.429.663

		
859.720			

Activa

31/12/2012
€

€

31/12/2011
€

Passiva

31/12/2012
€

1.649.903			

€

1.429.663

31/12/2011
€

1.649.903

Werkelijk 2012
€

Werkelijk 2011
€

44.000
427.000
14.000
16.500
501.500
-5.000
496.500

46.606
378.370
16.723
15.247
456.946
-9.939
447.007

41.831
400.546
17.325
14.420
474.122
-8.960
465.162

14.000
10.050
250.880
7.500

11.745
1.350
277.933
-

16.286
191.218
-

100.000
382.430

101.405
392.433

207.504

-144.285

-13.276

80.325

734.645

826.164

752.991

begroting 2013
Baten

balans per 31 december 2012

Begroting 2012
€

€

585.150

D

e vermogens/reserves van de provinciale afdelingen bedroegen per 31 december 2011 € 680.634 (per 31
december 2010 € 673.787).
Het totaal aan kasgelden van
de plaatselijke afdelingen bedroeg per 31 december 2011
€ 3.188.975 (per 31 december
2010 € 3.102.880).
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274.570
859.720

Contributie 2014
€ 48,50
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accountantsverklaring
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 2012 op de juiste
wijze is ontleend aan het door
ons gecontroleerde financieel verslag van het Landelijk
Bureau. Bij dat financieel verslag hebben wij op 27 maart
2013 een goedkeurende controleverklaring 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
2012 van het Landelijk Bureau.

tie en de resultaten van het
Landelijk Bureau en voor een
toereikend inzicht in de reikwijdte 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 27
maart 2013 verstrekte goedkeurende controleverklaring.
Deze toelichting doet geen
Oordeel betreffende het
verkorte financieel verslag afbreuk aan ons oordeel.
Naar ons oordeel is het verkorte financieel verslag in alle Eveneens zonder afbreuk te
doen aan ons oordeel vestivan materieel belang zijnde
gen wij de aandacht op het
aspecten consistent met het
volgende. Wij hebben de opgecontroleerde financieel
dracht gekregen om de finanverslag.
ciële verantwoording van het
Landelijk Bureau te controleToelichting
ren. Het financieel verslag
Wij vestigen er de aandacht
over 2012 is een weergave
op dat voor het inzicht dat
van het vermogen en resulvereist is voor een veranttaat van het Landelijk Bureau.
woorde oordeelsvorming
Het Landelijk Bureau is een
omtrent de financiële posiHet is onze verantwoordelijkheid een oordeel te geven
over het verkorte financieel
verslag op basis van onze
werkzaamheden, uitgevoerd
in overeenstemming met Nederlands Recht, waaronder de
Nederlandse Standaard 810,
“opdrachten om te rapporteren betreffende samengevatte financiële overzichten”.

onderdeel van de gehele vereniging 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 resultaat 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.
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Rotterdam, 27 maart 2013
BDO Audit & Assurance B.V.
namens deze,
w.g. W.A. de Jong RA

ledenpas

lezersaanbieding

van meest geliefde bestemmingen voor een stedentrip
in eigen land. Heel 2013 kunt
u zelf extra voordelig ontdekken wat Amersfoort zo
populair maakt. Op diverse
data wordt namelijk een
speciaal ‘Vrouwen van Nu’arrangement aangeboden.
Een mooie gelegenheid om
kennis te maken met de stad
én met leden uit andere delen
van ons land. Het basisarrangement, bestaande uit een
ontvangst, stadswandeling en
een flyer met kortingsbonnen,
kan worden uitgebreid met
Korting Landleven
Speciaal voor leden van Vrou- een lunch of high tea.
Voor data, beschikbaarheid
wen van Nu: ruim 40% korting op een jaarabonnement of meer informatie, kijk op
www.amersfoortsegidsen.nl/
op het tijdschrift Landleven.
Bij het ter perse gaan van dit vrouwenvannu of bel Inge
Vos, 0641259590.
blad waren de voorwaarden
Ga samen met andere leden,
en specifieke gegevens nog
of neem uw vriendinnen,
niet bekend.
Alle informatie kunt u vinden zussen, dochters of buurvrouwen mee - zij profiteren ook
op het ‘voor leden’-deel op
van uw korting! Deelname is
www.vrouwenvannu.nl.
alleen mogelijk na reservering,
dus neem snel contact op om
Speciaal arrangement
u aan te melden.
Dagje Amersfoort
Smalle straatjes, middeleeuw- Gaat u met een groep van 10
se stadspoorten, slingerende personen of meer (bijvoorbeeld een uitje met een lokale
grachten en talloze leuke
winkeltjes: Amersfoort heeft afdeling)? Dan kunt u ook
buiten de vaste data terecht
het allemaal. Bezoekers van
- informeer naar de mogelijkde website Zoover plaatsten
heden.
de stad zelfs in de top tien

Korting Planten en hun
legenden
Lezers van Vrouwen van nu
kunnen profiteren van een
speciale aanbieding. Maak
€ 17,50 over op rekeningnummer 5647 80480 t.n.v.
WBOOKS, Zwolle onder vermelding van Planten en hun
legenden. Normale winkelprijs
€ 22,50. Het boek wordt u dan
zonder verzendkosten toegestuurd. Deze actie geldt tot
Zie pagina 15 voor een be30 juni 2013.
spreking van dit boek.

Verschillende bedrijven geven
leden van Vrouwen van Nu
korting en/of bieden speciale
arrangementen aan. Op het
‘voor leden’-deel van onze
website www.vrouwenvannu.
nl staat hierover uitgebreide
informatie. Neem regelmatig
een kijkje, want het aanbod
wordt steeds verder uitgebreid.
De inlogcode voor het ‘voor
leden’-deel van de site, kunt
u opvragen bij uw afdelingssecretaris.
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nieuws uit eigen huis

landgrabbing
Al eerder schreven we hier
over Landgrabbing (landjepik): over landen en beleggingsfondsen die grond in
ontwikkelingslanden kopen.
Rusland en China zijn daar
voorbeelden van. Op dit
moment staat Hongarije in
de belangstelling. Niet dat het
hier om land gaat, maar wie
voor 250 duizend euro Hongaarse staatsobligaties koopt
(met een duur van vijf jaar),
krijgt een permanente verblijfsvergunning in Hongarije.
Deze permanente verblijfs-

vergunning geeft toegang,
niet alleen tot Hongarije,
maar tot de gehele Europese
Unie. Het idee hiervoor kwam
uit China. Veel Chinese zakenlieden hadden problemen
met de regelgeving in Hongarije. Door het kopen van
staatsobligaties, kunnen ze de
problemen nu omzeilen.
Het oorspronkelijke idee was
om een Hongaarse nationaliteit tegenover het bedrag te
stellen. Daar is op het laatste
moment, vanuit Hongaarse
juridische hoek, een stokje

blad hebben of dat er sprake
is van witwaspraktijken. Of
deze controles haalbaar zijn,
zal blijken. ‘Brussel’ heeft op
deze vorm van ‘landgrabbing’
gereageerd met de opmerking dat het aan lidstaten zelf
Critici hebben veel tegenwer- is te bepalen aan wie ze een
verblijfsvergunning of paspingen tegen dit idee en de
poort geven.
uitvoering ervan. Je trekt er
ook ook mensen met snode
plannen mee aan. De HonBron: Radiointerview met corgaarse overheid zegt te gaan respondent Hongarije: Henk Hirs
controleren of mensen die
deze staatsobligaties willen
Maatschappij Internationaal
kopen bijvoorbeeld een straf- 3VO, Carola Bruinink
voor gestoken. Volgens de
Hongaarse overheid bestaat
er veel belangstelling voor de
staatsobligaties, vooral van
Russen, Arabieren en Vietnamezen.

¶

¶
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pilot

flevoland

In Flevoland is een pilot ‘effectieve samenwerking en uniformering in administratieve/financiële processen’ bezig.
Angelique Schut (Advies aan ’t IJ) begeleidt deze pilot en voert
daarvoor gesprekken met het provinciaal bestuur en de afdelingsbesturen in Flevoland. Aan de hand van de uitkomsten
van deze pilot zal worden bekeken hoe dit ook in andere
provincies een vervolg kan krijgen.

¶

hoe is het met?
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.
De Poldermodellen (Vrouwen C. Biesheuvel 0623775384 of
van Nu nr 2, 2008) gaan vanaf c_biesheuvel@hotmail.com.
april met een nieuw programma Het vrouwencomplex! het
land in. De Poldermodellen
bestaat uit twaalf vrouwen,
allemaal lid van afdeling
Hoeksche Waard Oost van
Vrouwen van Nu.
Boekingen via Sienie Bezemer,
0786741446. Informatie:

¶

