
In 2014 is een nieuw meer-
jarenbeleidsplan voor de peri-
ode 2015-2018 opgesteld. Het 
draagt de titel: Wie samen 
reist komt ver. Met inbreng 
van verschillende onderdelen  
van de vereniging is een nieu-
we koers uitgezet. Deze richt 
zich op verdere samenwerking 
en groei van de vereniging.

In het jaar 2014 is er opnieuw 
hard gewerkt aan de profes-
sionalisering van de uitvoering 
van administratieve processen 
binnen de vereniging. Bij de  
verenigingsbrede implementa-
tie van het nieuw programma 
voor de ledenadministratie zijn 
de puntjes op de spreekwoor-
delijke i gezet. Ook is de pilot  
centrale contributie inning die 
in 2013 is opgestart met de 
provincie Flevoland, dit jaar 
uitgebreid met (een deel van) 
de provincie Utrecht. Het ge-
bruik van hedendaagse syste-
men en werkwijzen moeten 
leiden tot een vereniging die 
klaar is voor de toekomst en 
groei. 

Er is geïnvesteerd in de relatie 
met de leden door het aan-
bieden van nieuwe activitei-
ten zoals de Vrouwen van Nu 
Beurs en het Vrouwen van Nu 
College. 
2014 stond wederom in het 
teken van de fusie met KVO. 
Gedurende het jaar is de ver-

eniging organisatorisch en ju-
ridisch voorbereid op de komst 
van tientallen nieuwe afdelin-
gen en duizenden nieuwe 
leden. Per 1 januari 2015 is de 
fusie tussen Vrouwen van Nu 
en de KVO een feit.

In 2013 is een samenwerking  
gestart met een nieuwe part-
ner: Rabobank Foundation.  
Vrouwen van Nu spant zich de 
komende jaren in om 50.000 
euro te werven voor platte-
landsvrouwen in de hooglan-
den van Peru die op of onder 
de armoedegrens leven. Vele 
Vrouwen van Nu afdelingen 
hebben allerlei projecten geor-
ganiseerd om geld op te halen 
voor dit project. Dit heeft in 
2014 geleid tot een afdracht 
aan de Rabobank Foundation 
van € 8.000,-.

Met succes is het project: 
FoodBattle uitgevoerd. Dit in 
opdracht en met financiele 
ondersteuning van het minis-
terie van Economische Zaken, 
Infrastructuur en Milieu. 

De baten zijn boven de baten 
van 2013 uitgekomen maar 
onder de begroting. Dit als 
gevolg van lagere advertentie-
opbrengsten.

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 salarissen/sociale 
lasten/pensioenpremie zijn 
ca. € 45.000 minder. Hier-
tegenover staat dat de post 
externen 25.000 boven be-
groting is. Er is een vaste 
medewerker uit dienst per 
1/2/14. Daarvoor in de plaats 
is een freelancer ingehuurd.

•  De drukkosten van het le-
denblad, door goede afspra-
ken met de drukker, lager 
zijn uitgevallen; ook de por-
tokosten zijn lager dan be-
groot. In totaal € 13.000,-.

•  Ledenpas/administratie: kos-
ten zijn ca. € 10.000 lager.

•  Enkele beleidsdagen, bijeen- 
komsten en trainingen min-
der kosten met zich mee-
brachten.

Organisatie
Het landelijk bestuur telt vijf  
leden. Het beleid wordt, zo-
veel mogelijk in samenspraak 
met provinciale besturen, door 
het landelijk bestuur vastge-
steld. De ontwikkeling en uit- 
voering van het beleid ligt bij  
het landelijk kantoor. Het lan-
delijk bestuur had tweemaal 
een bijeenkomst met de le-
denraad. In de ledenraad in 
juni legde het landelijk bestuur 
verantwoording af over het 

jaar 2013. In de ledenraad van 
november werden het meer-
jarenbeleidsplan 2015-2018 en 
het Jaarplan 2015 met de bij-
behorende begrotingen vast-
gesteld.
In totaal waren in 2014 7 be-
roepskrachten actief (en per 
1 september 8 door de komst 
van een oud-KVO medewer-
ker), waarvan 7 op de loonlijst 
stonden van Vrouwen van Nu 
en één medewerker als (tijde-
lijke) projectleider werkzaam 
was. Gedurende 3 maanden 
was een stagiaire communi-
catie actief. Gemiddeld kon de 
vereniging in 2014 beschikken 
over 5,6 formatieplaatsen (ge-
baseerd op een fte van 36 uur). 

Toelichting resultaat
De onttrekking aan de vereni-
gingsreserve is lager dan be-
groot: € 43.838 tegenover  
€ 129.130. Aan de jubileumre-
serve voor het 85-jarig jubi- 
leum wordt € 10.000 toe-
gevoegd. Voor onderhoud 
van het pand wordt jaarlijks 
€ 10.000 aan de reservering 
toegevoegd. In 2014 is ook  
€ 30.000 onttrokken aan de 
reservering voor onderhoud 
van het pand. Daardoor is 
per saldo € 20.000 onttrok-
ken aan deze bestemmingre-
serve voor het pand. Per saldo 
nemen de bestemmingsreser-
ves in 2014 af met € 53.838. ¶
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inhoudelijk verslag

VASTE ACTIVA    EIGEN VERMOGEN
Pand   510.000 585.000 Algemene reserve 404.989  404.989
    Herwaarderingsreserve gebouw 510.000  585.000
    Bestemmingsreserve 181.302  235.140
Voorraad goederen  5.855  5.140   1.096.291 1.225.129
Te vorderen en vooruitbetaalde posten  41.789  46.625
  47.644 51.765 KORTLOPENDE SCHULDEN
    Te betalen en vooruit ontvangen posten    160.265 136.473
LIQUIDE MIDDELEN
Geldmiddelen  698.912 724.837

  1.256.556 1.361.602   1.256.556 1.361.602

Activa 31/12/2014 31/12/2013
 € € €

balans per 31 december 2014

Baten Begroting 2014 Werkelijk 2014 Werkelijk 2013 Lasten Begroting 2014 Werkelijk 2014 Werkelijk 2013
 € € €  € € €

Contributies  647.520 681.664 685.647 Algemene kosten
     Organisatie, inclusief 
     automatisering 76.700 61.536 57.515
Advertenties     Personeel 448.000 418.267 446.680
(en bijdrage provincies)    Bestuur 16.900 16.357 18.653
Vrouwen van Nu magazine 81.000 26.996 44.670 Huisvesting 46.500 47.289 14.282
     588.100 543.449 537.130
Subsidies
Ministerie van VWS 19.000 23.890  Activiteiten
    16. Verenigingsactiviteiten 20.800 18.919 17.129
Diversen    17. Ontwikkeling en innovatie 21.000 17.438 24.930
Interest 10.000 10.733 11.440 18. Ledenblad 191.800 176.599 167.445
Diverse baten 5.000 6.914 18.455       Ledenadministratie 25.000 17.277 38.787
KVO bijdrage 7.500 13.500 -       Ledenpas 10.000 6.904 9.550
 22.500 31.147 29.895 19. Werving, PR/Publiciteit/
          Profilering 24.800 23.102 7.151
    20. Interne communicatie 1.000 975 3.320
    21. Bijeenkomsten/trainingen 6.900 6.582 9.271
    22. Landelijke CIE’s/Werkgroepen 4.600 4.260 4.409
    23. Bijeenkomsten/kaderdagen 
          werkgroepen 5.150 2.030 3.809

     311.050 274.086 285.801

    Mutatie bestemmingsreserve -129.130 -53.838 -62.719

 770.020 763.697 760.212  770.020 763.697 760.212

staat van baten en lasten over 2014

Passiva 31/12/2014 31/12/2013
 € € €
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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 2014 op de juiste 
wijze is ontleend aan het door 
ons gecontroleerde financieel  
verslag van het Landelijk Bu-
reau. Bij dat financieel verslag 
hebben wij op 19 maart 2015 
een goedkeurende controle-
verklaring verstrekt. Voor de 
integrale tekst van onze con-
troleverklaring 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 
2014 van het Landelijk Bureau. 

controleverklaring
Het is onze verantwoordelijk-
heid 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 om-
trent de financiële positie en  

de resultaten van het Lande- 
lijk Bureau en voor een toe-
reikend inzicht in de reikwijd-
te 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 19 
maart 2015 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 2014 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, 19 maart 2015

BDO Audit & Assurance B.V.
namens deze,

w.g. W.A. de Jong RA

Contributie 2016 
€ 49,50

De vermogens/reser-
ves van de provinciale afdelin-
gen bedroegen per 31 decem-
ber 2013 € 628.650.

Het totaal aan vermogens / 
reserves van de plaatselijke 
afdelingen bedroeg  
per 31 december 2013  
€ 3.065.644. ¶

begroting 2015
Baten € € Lasten € €

Contributies   760.000  Algemene kosten
   Organisatie
Overige baten   Bestuur  16.900
Advertenties “Vrouwen van Nu”  40.000 Personeel 419.000 
   Huisvesting 18.500
   Kantoor  55.600 
Projectsubsidie  0 Automatisering  25.000 
KVO bijdrage  7.000    535.000 

   Activiteiten
   Verenigingsactiviteiten  71.000 
   Ontwikkeling en innovatie  13.000 
   Leden  18.000 
Bestemmingsreserve   “Vrouwen van Nu” magazine  203.700 
Diverse investeringen  48.750 Deskundigheid bevordering  300 
   Werving/PR/ publ./Profilering  13.500  
   Interne communicatie  1.000  
Diversen   Trainingen  6.900  
Interest 10.000  Landelijke cie/werkgr.  3.500  
Diverse baten 5.000  Bijeenkomst. werkgr.  4.850  
  15.000     335.750 

  870.750    870.750

korting 
Museum Nienoord in Leek

Van 24 april tot en met 2 au-
gustus 2015 vindt het project 
‘Otto Eerelman, schilder van 
aanzien’ plaats. Op meerdere 
locaties in Groningen (stad 
en provincie) wordt aandacht 
besteed aan deze beroemde 
Groninger kunstenaar. In 
Museum Nienoord is een bij-
zondere tentoonstelling te 
zien die de veelzijdigheid van 
Eerelmans werk toont. Van 
zijn werk zijn met name de 
dierenportretten van honden 
en paarden bekend. Veel 
minder bekend is de veelzij-
digheid van zijn werk, zoals 
zijn portretten, historiestuk-
ken en genretaferelen, teke-
ningen en grafiek. Bovendien 
heeft de schilder veel schilde-
rijen gemaakt in opdracht 
van het koninklijk huis. In de 
tentoonstelling is werk te zien 
dat nog niet eerder zichtbaar 
was voor het publiek. 
Museum Nienoord gaat op 
zaterdag 28 maart weer open 
voor het publiek en is van 
dinsdag t/m zondag geopend 
van 11.00-17.00 uur. Het mu-
seumseizoen loopt tot eind 
oktober. Buiten het seizoen 
om is het museum wel ge-
opend voor groepen.
Wat Op vertoon van de leden - 
pas betaalt u € 5,- in plaats 
van € 6,- voor een bezoek aan 
Museum Nienoord. 
www.museumnienoord.nl ¶

korting 
Passiespelen Tegelen

Op zondag 10 mei 2015 gaat in 
Openluchttheater De Doolhof in 
Tegelen ‘Lente in Galilea’ in pre-
mière: de eerste voorstelling van 
de Tegelse Passiespelen. Sinds 
1931 opgevoerd in een vijfjaarscy-
clus en dit jaar is de 20ste editie. 
Een prachtige, dramatische be-
nadering van het eeuwenoude 
verhaal over de laatste dagen van 
Jezus. Tot en met 13 september 
kunt u deze theatergebeurtenis 
van internationale allure meebe-
leven. Adembenemende passie: in 
een nieuwe regie van Cees Rul-
lens, met een nieuwe tekst van 
Patrick Lateur, nieuwe, meesle-
pende muziek van Nard Reijnders 
en een magistraal en imponerend 
nieuw decor van Cor van Leipsig.
Wat Vrouwen van Nu-leden ont-
vangen 10% korting op de regu-
liere verkoopprijs. De korting is 
van toepassing op nagenoeg alle 
voorstellingen (niet voor 10 / 17 / 
31 mei). Daarnaast is het mogelijk 
om bij uw reservering al direct 
bijvoorbeeld koffie/thee met vlaai 
te bestellen. Gebruik op  
www.passiespelen.nl de actieco-
de VVN15Passie. (m.u.v. rolstoel-
plaatsen: mail daarvoor  
kassa@passiespelen.nl) ¶

korting 
museum Fraeylemaborg in Slochteren

De Fraeylemaborg ontstond al voor 1300 
als een sober steenhuis met dikke muren. 
In de zestiende eeuw werd het gebouw 
uitgebreid en verfraaid en werd een slot-
gracht gegraven. Vanaf 1670 werden de 
beide zijvleugels toegevoegd zodat het 
gebouw een U-vorm kreeg. Borgheer 
De Sandra Veldtman startte in 1781 een 
grootscheepse verbouwing en bepaalde 
het huidige uiterlijk van de borg. Ook de 
beide gebouwen op het voorterrein zijn in 
die tijd geheel vernieuwd. Links staat het 
schathuis, vroeger boerderij en nu café-
restaurant. Rechts bevindt zich het koets-
huis met daarin de museumwinkel en 
expositieruimte. De Oranjerie dient ook 
als tentoonstellingsruimte.
Het recent gerestaureerde park achter de 
borg dateert vooral uit de 19de eeuw, met 
de romantische kenmerken van de Engel-
se Landschapsstijl. Een speelse tentoon-
stelling in de Oranjerie laat zien hoe deze 
unieke park-aanleg zich ontwikkelde. 
Museum Fraeylemaborg is van dinsdag 
t/m vrijdag geopend van 10.00 tot 17.00. 
Zaterdag en zondag is het geopend van 
13.00 tot 17.00. 
Wat Op vertoon van de ledenpas betaalt  
u €5,- in plaats van €6,- voor een bezoek 
aan Museum Fraeylemaborg.
Zie ook www.fraeylemaborg.nl/info.html ¶

jubileum
aanbiedingen


