
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Financieel Jaarverslag 2009 
Aangeboden aan de Algemene Ledenvergadering 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 



 2 

 
 

Voorwoord  
 
 
Den Haag, 14 april 2010 
 
 
Geachte leden der JOVD, 
 
Hierbij doe ik u het financieel jaarverslag over 2009 toekomen.  
 
Naar aanleiding van de accountantscontrole en de kascontrole zijn er nog een aantal wijzigingen 
doorgevoerd waardoor dit verslag een goede afspiegeling geeft van de situatie per 31-12-2009. Helaas 
heeft de accountantscontrole iets langer geduurd dan gepland vanwege personeelsproblemen bij onze 
accountant. Op moment van schrijven moeten de subsidiabele leden nog vastgesteld worden. De 
oorzaak is het niet halen van de steekproef op de ledenadministratie. De ledenadministratie is 
inmiddels gecorrigeerd en wij wachten op de definitieve goedkeuring van het aantal subsidiabele 
leden.  
 
 
 
 
Jelmer Hiemstra 
Landelijk Penningmeester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________________________________________________________________________________
Kerncijfers leden 2009. 
 
Leden per 31 december 2009: 1956 
Inschrijvingen 2009: 427 
Uitschrijvingen 2009: 356 
 
Aantal betalende leden per 25-03-2009 in procenten: 93% 
 
Aantal subsidiabele betalende leden per 1 januari 2009: 1294 
Aantal subsidiabele betalende leden per 31 december 2009: 1230 
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Resultatenrekening 2009. 

Resultatenrekening 2009  Realisatie 2009  Begroting 2009 Resultaat 2008  

        

Opbrengsten       

1 Subsidie BZK  €      121.342,00   €      135.000,00   € 115.186,00 1 

1.1 n.a.v. ledenaantal  €        44.671,00   €        66.000,00  € 36.251,98   

1.2 n.a.v. zetelaantal VVD  €        76.671,00   €        73.500,00  € 78.934,02   

2 Contributie  €        34.495,93   €        31.000,00  € 35.965,86 2 

2.1 Contributie Landelijk  €        14.576,10   €        13.000,00  € 17.552,73  

2.2 Contributie afdelingen  €        19.919,83   €        18.000,00  € 18.413,13  

3 Vrijval voorzieningen  €        16.500,00   €        16.500,00     

4 Sponsoring   €           1.000,00    3 

5 Donaties  €             140,00   €              500,00   € 575,00  4 

6 Rente  €          2.633,08   €           3.000,00   € 3.965,08  5 

7 SOeP  €        15.000,00   €        15.000,00   € 16.199,60  6 

8 Overige Baten     € 558,97  7 

Totale opbrengsten  €      190.111,01  €      202.000,00   € 172.450,51   

        

Kosten       

Niet-beleidsgebonden kosten       

9 Administratieve kosten  €        66.235,88   €        60.000,00   € 60.913,03   

9.1 Personeel  €          7.398,06   €          6.000,00  € 5.346,65 8 

9.3. Huisvesting  €        31.754,41   €        28.000,00   € 29.140,93  9 

9.3 Secretariaat  €        13.137,15   €        12.000,00   € 13.798,59  10 

9.4 Financiële kosten  €          7.937,81   €          7.000,00   € 4.495,81  11 

9.5 Afschrijvingen  €          5.122,68   €          5.000,00   € 6.327,86  12 

9.6 Verenigingskosten  €              885,77   €          2.000,00   € 1.803,19  13 

10 Hoofdbestuur  €          9.602,13   €          8.500,00   € 5.923,68  14 

11 Vergaderingen  €          3.016,21   €          3.500,00   € 2.764,43  15 

12 Reserveringen  €          5.000,00   €          5.000,00   € 11.381,87  16 

Totaal niet-beleidsgebonden kosten  €        83.854,22   €        77.000,00   € 80.983,01   

       

Beleidsgebonden kosten      

13 Nieuwsvoorziening  €        20.073,01   €        23.000,00   € 17.683,38   

13.1 Driemaster  €        15.618,20   €        19.000,00   € 15.100,10  17 

13.2 Internet  €          4.454,81   €           4.000,00   € 2.583,28  18 

14 P&L Landelijk  €          3.447,29   €           3.000,00   € 2375,89   

14.1 AO  €              777,18   €           2.500,00   19 

14.2 Promotiemateriaal  €              368,12    20 

14.3 Verkiezingingscampagne  €          1.430,62    21 

14.4 Overig  €             871,37   €              500,00   22 

15 V&S Landelijk  €          6.146,06   €           7.700,00   € 6.417,83   

15.1 Introweekenden  €          2.190,64   €           3.000,00   € 2.564,02  23 

15.2 Kaderdagen  €             506,38   €              500,00   € 489,45  24 

15.3 Seminars  €          1.323,99   €           1.000,00   25 
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15.3.1 Spreken i.h. openbaar  €              969,26      

15.3.2 Masterclass diplomatie  €              354,73     

15.4 Internet  €                        -       

15.5 Updaten cursussen  €                        -       

15.6 informatievoorziening  €                        -       

15.7 CC besturen  €          1.459,40   €              500,00   26 

15.8 Training cursusleider  €                        -      € 2.945,57   

15.9 Secretarieel  €                65,65    € 370,71  27 

15.10 Herdruk bestuurdersboek  €              600,00   €           2.000,00   28 

15.11 Talentenjacht  €                        -       

15.12 Debating wedstrijd  €                        -     €              600,00   € 48,08   

16 Politiek Landelijk  €        50.718,65   €        51.700,00   € 25.303,18   

16.1 Politiek Commissariaat  €          1.787,03   €           3.500,00   € 4.340,19  29 

16.2 Lustrumcongres  €        23.754,37   €        22.500,00    30 

16.3 Europacongres/voorjaarscongres  €          9.898,80   €          8.500,00  € 8.045,12 31 

16.4 Novembercongres  €        12.870,97   €        10.000,00   € 10.706,45  32 

16.5 Filosofie & boekenfonds  €                        -     €                         -      

16.6 Des Indes  €                        -     €                         -      

16.7 Politiek weekend  €          1.606,94   €           2.500,00   € 2.211,42  33 

16.8 Landelijk politiek jongeren debat  €                        -     €           1.000,00   34 

16.9 Overig  €              800,54   €           3.700,00   35 

17 Liberale Jongeren Dag  €                          -    

18 Internationaal  €          5.708,92  €            6.500,00 € 3.082,89  36 

18.1 Contributies  €          1.616,61     

18.2 secretariaatskosten  €              824,41     

18.3 Romereis  €              749,37     

18.4 Beneliberalis  €          1.132,29     

18.5 Berlijnreis  €              357,00     

18.6 Beiroetreis  €              786,06     

18.7 Turkijereis  €                        -       

18.8 Reiskosten IS  €              243,18     

19 Declaraties afdelingen  €          7.782,44   €          8.000,00   € 5.075,75  37 

20 Contributie afdelingen  €        19.919,83   €        18.000,00   € 18.413,13  38 

21 Overige kosten  €             708,00   €           2.100,00   € 576,00  39 

21.1 Archief kosten  €              576,00   €              600,00   € 576,00   

21.2 Alumnibeleid  €              132,00   €           1.500,00    

22 Onvoorzien.   €                        -     €           5.000,00    

Totaal beleidsgebonden kosten  €      114.504,20   €      108.000,00   €78.928,05   

Totale kosten €       198.358,42 €       185.000,00   € 159.911,06   

        

Bruto resultaat €         8.247,41-   €12.539,45   

Buitengewoon       

    Baten  €        27.773,14    € 68.180,20  40 

    Lasten  €        12.316,03    € 29.651,87  41 

       

Netto resultaat €           7.209,70    € 51.067,78  42 
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Toelichting op de resultatenrekening. 

 
Opbrengsten 
 

1. Subsidie BZK. 
 
De subsidie van BZK is gebaseerd op het zetelaantal van de VVD in de tweede kamer en het aantal 
subsidiabele leden van de JOVD. De JOVD heeft dit jaar een voorschot ontvangen van € 96.342,00 
 
Bij het vaststellen van de subsidie is uitgegaan van een ledenaantal van 1294 leden voor de JOVD. De 
bijdrage per subsidiabel lid bedroeg € 37,98. Het bedrag per Kamerzetel bedroeg € 3.651,78. Het 
zetelaantal van de VVD bedroeg 21 zetels.  
 
De eindafrekening BZK 2008 bedroeg € 35.685,49. Voor BZK was € 22.500,- opgenomen als 
debiteurenpost. Het verschil is geboekt als BZK bate in 2009.  
 
Per zetel van de VVD in de tweede kamer ontvangt de JOVD € 3.587,91. Per subsidiabel lid (1294 leden) 
ontvangt de JOVD € 31,93. De JOVD ontvangt dit jaar totaal bedrag van € 117.254,74. Het resterende 
bedrag (€ 24.568,95) zal aan het einde van dit jaar gestort worden op de rekening van de JOVD. Omdat 
dit bedrag nog ontvangen moet worden door de JOVD, is er een bedrag ingeboekt van € 22.500,- als 
nog te ontvangen bedrag. Dit bedrag is een voorzichtige schatting.  
 
Ondanks het feit dat een aantal leden hun contributie niet op tijd konden betalen is het percentage dat 
geïnd is toegenomen naar 93%. Een deel van deze leden heeft onjuiste adresgegevens of het ging om 
leden die zich al reeds hebben uitgeschreven. Bij de steekproef kwam ook naar voren dat bij een aantal 
leden de geboortedatum ontbrak waardoor deze niet subsidiabel waren. Leden met een leeftijd ouder 
dan 27 jaar worden ook niet meegenomen in de berekening voor de BZK subsidie. 
 
De verwachte eindafrekening BZK 2009 die december 2010 zal binnenkomen werd in eerste instantie 
begroot op € 21.000,- rekening houdend met het voorzichtigheidsprincipe. Na correctie van de 
accountant is dit bedrag uiteindelijk op € 25.000,- vastgesteld. 
 

2. Contributie. 
 
De JOVD heeft dit jaar 37.424,93 aan contributies ontvangen. Dit bedrag valt aanzienlijk hoger uit dan 
begroot. Omdat de contributie-inning nog niet helemaal is afgerond is er nog een bedrag van € 2.929 
ingeboekt als nog te ontvangen contributies. Door de koppeling van de ledenadministratie met de 
boekhouding en de contributieberekening zijn veel contributies binnengehaald. De nog openstaande 
debiteuren zullen worden nagekeken en worden meegenomen in de inning van 2010 en zullen daarna 
doorgestuurd worden naar Intrum. De nog te ontvangen contributies van € 2.929 zijn ten onrechte 
overgemaakt op het 20% deel afdelingen, deze zullen gecorrigeerd worden met de 80% contributie 
2010. 
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3. Sponsoring. 
 
De sponsoring die is binnengehaald voor congressen en internationale projecten zijn verwerkt in de 
begrotingen van de betreffende projecten. 
 

4. Donaties. 
 
Er is in 2009 voor € 140 aan donaties geïnd. Er is structureel begonnen aan het aanschrijven van leden 
die de maximale leeftijd hebben bereikt om JOVD lid te zijn. Deze leden krijgen een donateurbrief en 
donateurformulier toegestuurd.  
 

5. Rente. 
 
De rente betrof dit jaar € 2.633,08. Het saldo op de spaarrekening bedroeg op 31-12-2009 Op 31-12-
2008 stond er € 108.500,- De rente is minder dan vorig jaar vanwege de lagere rentestand. 
 

6. SOeP. 
 
De Stichting Oeconomische Politiek (SOeP) heeft dit jaar € 20.000,- bijgedragen voor de ondersteuning 
van diverse projecten van de JOVD. Het gaat hierbij om de SOeP realisatie  over 2007-2008. Hiervoor 
stond € 11.250 begroot. In juni 2009 is dit bedrag reeds toegezegd, maar is vergeten om overgemaakt 
te worden. Dit is bij de accountantscontrole aan het licht gekomen. Begin 2010 is deze bijdrage alsnog 
overgemaakt. Voor 2009 is er een aanvraag gedaan voor € 15.000,- hierover zal de stichting in april 
2010 een besluit nemen.  
 
Daarnaast heeft de JOVD ook de mogelijkheid om over innovatieve vernieuwende projecten een extra 
aanvraag te doen , dit kan in de toekomst extra subsidiemogelijkheden genereren.  Op dit moment 
loopt de SOeP subsidie gelijk aan het boekjaar van de JOVD. 
 
Op aanvraag van de Landelijk Penningmeester beraadt de stichting zich momenteel over het bijdragen 
van een vaste bijdrage van € 15.000 per jaar, waarbij de mogelijkheid bestaat om extra subsidie aan te 
vragen voor speciale projecten zoals studiereizen. Boekhoudkundig levert dit ook voordelen op omdat 
de bijdrage niet meer in twee jaar zal vallen. Op dit moment werkt deze stichting met twee gebroken 
boekjaren.  
 

7. Overige baten.  
 
In 2009 zijn er geen  overige baten geweest. 
 
Uitgaven. 
 

8. Personeel. 
 
De secretarieel medewerker heeft vanwege het lange aantal dienstjaren bij de JOVD opslag gekregen. 
Het is gebruikelijk om een medewerker na een aantal goede jaren te belonen met een opslag. Eind 
2009 is er een nieuwe medewerker aangetrokken via Randstad. De totale loonkosten zijn over heel 
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2009 toegenomen, ondanks de hogere kosten is het van belang dat de JOVD over een secretarieel 
medewerker kan beschikken. 
 

9. Huisvesting. 
 
De totale huurlasten bedroegen in 2009 maar liefst € 27.609,80. Dit komt omdat er in 2009 maximaal 
geïndexeerd is op de huur. De rest van het bedrag gaat op aan schoonmaakkosten € 2.936,38 en 
diverse heffingen. Eind 2009 is er ook voor € 392,87 aan afval weggebracht naar de stort om de 
bovenste verdieping van het AS op te ruimen. 
 

10. Secretariaat.  
 
De secretariaatskosten € 13.137,15 zijn hoger dan verwacht. De secretariaatskosten zijn als volgt onder 
te verdelen: 
Portokosten  €        712,83  
Kopieerkosten  €      5.981,85  
Kantoorartikelen  €      1.967,52  
Telefoonkosten  €      1.392,88  
Kantinekosten  €      1.865,74  
Software onderhoud  €      1.208,63  
Overige Secretariaatskosten  €            7,70  

 
De kopieerkosten zullen volgend jaar minder worden doordat er een goede offerte is uitonderhandeld 
tussen Ricoh en Océ. Nu heeft de JOVD een prijs bij Océ van € 280,- per maand hetgeen zo’n € 95,- per 
maand scheelt vergeleken met het huidige contract. 
 

11. Financiële kosten.  
 
Deze post  € 7.937,8  is buiten de begroting gegaan doordat er nog een factuur honoraria van de 
accountantscontrole 2008 is binnengekomen. Verder vallen ook de incassokosten van Intrum onder 
deze post. In 2009 is een voorziening opgenomen van € 4.500,- voor de factuur controle jaarrekening 
2009 die in 2010 binnen zal komen. 
 

12. Afschrijvingen.  
 
Er is totaal € 5.122,68 afgeschreven. Dit bedrag is opgebouwd uit de volgende bedragen: 
 
Afschrijvingen 2009   

Verbouwingen                    -    

Computers            913,59  

Inventaris         4.209,08  

Totaal         5.122,68  

 
Je vindt deze bedragen ook terug in de paragraaf over de boekwaarde activa op pagina 18. Hierin staat 
waar dit bedrag op gebaseerd is en kunt u ook zien aan welke zaken momenteel waarde wordt 
toegekend. 
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13. Verenigingskosten.  
 
De verenigingskosten zijn keurig binnen begroting gebleven. De verenigingskosten bestaan uit: 
Verzekeringen  €        733,97  
KvK  €          37,14  
Statutenbeheer  €        114,66  

 
14. Hoofdbestuur 

 
De kosten hoofdbestuur € 9.602,13  zijn buiten de begroting gevallen. Dit bestaat vooral uit reiskosten 
die voortkomen uit het feit dat in 2009 veel hoofdbestuurders een grote afstand moesten afleggen 
naar Den Haag. Hierdoor werden meer reiskosten gemaakt dat voor het grootste deel deze 
overschrijding verklaard. Daarnaast bestaat dit bedrag uit telefoonkosten € 2642,5, de 
Nieuwjaarsborrel € 852,48 en de representatiekosten € 588,39. 
 

15. Vergaderingen.  
 
De kosten voor de vergadering zijn conform begroting gedraaid. In totaal hebben de vergaderingen JAV 
en VAV en de extra BAVs € 2.866,21 gekost. Vanwege het pandcommissie verslag en de wijziging in de 
kandidaatstellingscommissie zijn er twee extra vergaderingen gehouden. De kosten bestaan vooral uit 
het drukken van de stukkenbundels en de reiskosten die gedeclareerd kunnen worden door 
afdelingsbesturen. 
 

16. Reserveringen. 
 
Er is dit jaar € 5.000,- gereserveerd. Dit bedrag is opgebouwd uit de volgende bedragen:  
 
     Reservering Verkiezingen                  € 2.000,00 

     Reservering lustrumcongres              € 2.000,00 

     Reservering oninbare debiteuren      €  1.000,00 

 
Jaarlijks wordt er € 2.000,- gedoteerd aan de reserve voor het lustrumcongres en wordt er € 2.000,- 
gedoteerd aan de reserve verkiezingen. Omdat vrijwel elk jaar verkiezingen worden gehouden is het 
onwenselijk om elk jaar € 2.000,- te doteren, ook vanwege het feit dat er soms eerder verkiezingen 
worden gehouden en verkiezingen niet zoals het lustrum kunnen worden gepland. De huidige reserve  
voor verkiezingen zal worden aangesproken de komende jaren maar er zal vanaf 2010 niet opnieuw 
worden gedoteerd aan deze reserve 
 

17. Driemaster 
 
De kosten voor Driemaster zijn aanzienlijk lager dan verwacht  € 15.618,20. Vanwege een goede 
offerte met de drukker en de lage verzendkosten zijn deze kosten binnen de begroting gebleven. 
 

18. Internet 
 
De kosten voor de post internet bestaan uit het huren van ruimte op de server en het registreren en 
beheren van domeinnamen. In totaal is dit bedrag € 4.454,81. Door de ondersteuning en onderhoud 
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die nodig was om de server te herstellen is er voor tweemaal € 1.229,45 besteed om het probleem te 
verhelpen. Verder zijn er kosten voor het internetabonnement via XS4ALL.  
 

19. Augustusoffensief 
 
De kosten € 777,18 voor het augustusoffensief bestaan uit flyers en reiskosten die zijn gemaakt door 
de vrijwilligers die meegeholpen hebben aan het augustusoffensief.  
 

20. Promotiemateriaal 
 
De promotieartikelen zijn deels declarabel en een deel wordt vanuit de afdelingen zelf betaald. In 2009 
zijn er veel promotiematerialen aangeschaft. Deze worden op de voorraad geboekt en pas als de 
afdelingen het promotiemateriaal bestellen zal het declarabel deel (korting) geboekt worden op deze 
post. In 2009 bedroeg deze post  € 368,12 . 

 
21. Verkiezingscampagne 

Deze kosten  € 1.430,62 bestaan uit verkiezingsmateriaal voor de Europese campagne. 
 

22. Overige kosten.  
 
De overige kosten € 602,72 bestaan uit de tegeltjesactie met Wouter Bos, het feest dat de JOVD heeft 
gehouden om te vieren dat werkschuw tuig nu voor hun woning moet gaan werken en de Joop den Uyl 
award. 
 

23. Introweekenden 
 
De kosten voor twee introweekenden bedroeg € 2.190,64. Dit is binnen de begroting gebleven.  
 

24. Kaderdagen. 
 
De kosten voor de kaderdagen zijn bijna binnen begroting gebleven (€ 508,38). Er is tevens een klein  
bedrag uitgegeven aan het Functie Equivalenten Overleg van de Algemeen Secretaris en de 
Penningmeester. De kosten bestonden vooral uit reiskosten die declarabel waren voor 
afdelingsbesturen.  
 

25. Seminars masterclass diplomatie& spreken in het openbaar 
 
In 2009 zijn er twee seminars gehouden. De masterclass spreken in het openbaar € 969,26 vond plaats 
in Den Haag en bestonden uit reiskosten en overnachtingkosten, de masterclass diplomatie bedroeg  
€ 354,73. Deze vernieuwende activiteiten konden worden georganiseerd aangezien het V&S budget 
ruim binnen de begroting bleef. 
 

26. CvC Trainen cursusleiders  
 
Het trainen van cursusleiders heeft € 1.459,40 gekost. In 2009 is er één weekend gehouden voor 
cursusleiders. De post is dus binnen begroting gebleven.  
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27. Secretarieel.  
 
Er zijn € 65,65 aan kosten gemaakt voor het ISBN nummer te laten registreren voor het lustrumboek.   
 

28. Herdruk bestuurdersboek 
 
In 2009 zijn er voorbereidingen getroffen voor om het bestuurdersboek te herdrukken. Hiervoor is in 
2009 € 600,- gereserveerd. 
 

29. Politiek commissariaat 
 

In 2009 is er een reis naar Ieper georganiseerd door het PC defensie. Naast deze reis hebben PC’ers 
hun reiskosten kunnen declareren. De totale kosten zijn met € 1.787,03 ruim binnen de begroting 
gebleven.  
 

30. Lustrumcongres 
 
In februari 2009 bestond de JOVD 60 jaar. Ter ere van dit heugelijke feit werd een groots 
lustrumcongres georganiseerd. De totale kosten bedroegen € 23.754,37. Het deelnemersaantal is 
minder dan begroot uitgevallen. 
 

31. Europacongres.  
 
De totale kosten voor het Europa congres waren € 9.898,80. In eerste instantie zou er een politiek 
filosofisch weekend worden georganiseerd, maar dit is na een motie van de ALV een congres 
geworden. De opkomst van het congres viel erg tegen vanwege de periode waarin het congres werd 
gehouden. Door de lager uitgevallen deelnemersbijdrage is dit congres duurder uitgevallen. Voor 
volgende congressen zal moeten worden uitgegaan van lagere deelnemersaantallen zodat er niet 
teveel kamers worden gereserveerd zonder dat er deelnemers zijn. 
 

32. Novembercongres.  
 
Het novembercongres heeft de vereniging € 13.020,97 gekost. In eerste instantie stond een brunch 
gepland op de zondag i.p.v. een ontbijt en lunch. De lunch moest later bijbetaald worden tegen de 
hoofdprijs. Daarnaast werd er eerst voor 200 deelnemers begroot met een bandbreedte van 10%. Zelfs 
de 180 deelnemers werden niet gehaald. 
 

33. Politiek weekend. 
 
De totale kosten van het politieke weekend georganiseerd door het PC bedroegen € 1.606,94 en is dus 
ruim binnen de begroting gebleven. Doordat het weekend werd georganiseerd door het hele PC viel de 
deelnemersbijdrage lager uit doordat PC’ers geen bijdrage hoeven te betalen als organisator. Wel 
worden voor het PC de nodige kosten gemaakt voor het diner en overnachting. 
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34. Landelijk politiek jongeren debat.  
 
Dit debat heeft niet plaats gevonden waardoor er geen kosten zijn gemaakt.  
 

35. Overig. 
 

Onder deze post overig vallen o.a reiskosten van denktank leden, het kraakfeest, de Prinsjesdag 
activiteit, bijdrage nieuwspoort en reiskosten van de AB politiek voor politieke activiteiten. De totale 
post bedraagt  € 800,54. 

 

36. Internationaal. 
 
De post internationaal is op verzoek van de ledenvergadering gesplitst in contributies LYMEC en IFLRY, 
secretariaatskosten IS, reiskosten AB internationaal en internationale reizen. De contributies bedragen 
€ 1.616,61. De secretariaatskosten bedragen € 824,41 dit zijn de kosten voor de leden van het 
internationaal secretariaat. De reiskosten voor de internationaal secretaris waren in 2009 € 243,18. 
De totale kosten voor de reizen bedragen over 2009 €3.024,72. 
 

37. Declaraties Afdelingen.  
 
De afdelingen hebben voor diverse activiteiten in totaal € 7.782,44 gedeclareerd. Er is in 2009 de 
mogelijkheid extra te declareren voor het lustrum van afdelingen. In 2009 werden afdelingen 
gestimuleerd om meer activiteiten te declareren. Dit konden zij doen door vooraf een begroting en 
voorstel in te dienen. De declaraties afdelingen zijn binnen de begroting gebleven. 
 

38. Contributie afdelingen.  
 
Er is op dit moment € 22.848,83 overgemaakt aan het afdelingsdeel contributies. Er zijn nog 136 leden 
die in 2009 nog geen contributie hebben betaald. Dit deel zal nu in mindering worden gebracht op het 
80% deel contributies 2009. 
 
 

39. Archief kosten. 
 
De kosten voor het opslaan van het archief waren in 2009 € 708. De post alumnibeleid betreft het 
doorbelasten van portokosten naar alumnileden. Deze post is keurig binnen begroting gebleven.  
 
 

40. Buitengewone baten. 
 

De incidentele baten bestaan uit de gelden van de opheffing van regio Noord €3.268,11 en het tellen 
van statiegeld waar dit jaar mee is begonnen. Verder is een dubbele betaling aan Ricoh teruggestort 
welke betrekking had op het vorige boekjaar.  
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41. Incidentele lasten. 
 
De incidentele lasten bestaan voor € 7.561,22 uit facturen van 2008. Daarnaast zijn een aantal 
afdelingsschulden opgeheven. Op het Europa congres is voor € 3.667,50 schade veroorzaakt aan het 
hotel. Deze schade valt onder incidentele lasten en niet onder de congresbegroting.   
 

42. Resultaat 
 
Er is dit jaar € 7.209,70 winst gemaakt.  
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Balans per 31 december 2009.  

          

          

Activa 2009 2008       2009 2008   

Verbouwingen  €                        -     €                       -    1   Eigen vermogen  €     185.946,11   €  126.967,49  10 

Computers  €         1.568,59   €             129,30  2   Voorzieningen  €         7.144,57   €      6.381,87  11 

Inventaris  €         4.259,80   €         8.269,90  3   Crediteuren overig  €         5.672,05   €    18.462,74  12 

Vooruitbetaalde bedragen  €         2.418,47   €             592,34  4   Crediteuren afdelingen  €             983,56  €      4.021,53  13 

Voorraad (promotie)  €         9.943,35   €         3.852,69  5   Crediteuren HB  €             285,88  €                 -    14 

Voorraad secretarieel  €             845,16         

Voorraad statiegeld  €             221,83         

Voorraad lustrumboeken  €         1.655,00         

Debiteuren  €       76.069,03   €       68.378,43  6      

Debiteuren HB  €         5.175,18   €         2.841,04  6   Reserveringen  €       13.197,89   €    28.014,82  15 

Debiteuren afdelingen  €         1.269,62   €         4.358,78  7       

Bank  €     117.013,73   €     145.290,17  8   Resultaat 
 
€        7.209,70   €    51.067,78  16 

Kas  €                       -     €         1.187,84  9         

Kruisposten  €                      -     €               15,74           

         

          

 
  
€      220.439,76   234.916,23     

  
€      220.439,76   €     234.916,23  

 

Toelichting Balans.  

 
1. Verbouwingen 

 
De verbouwing uit 2006 is volledig afgeschreven. De jaren erna is er niet meer verbouwd. 
 

2. Computers.  
 
De waarde van de computers is € 1.568,59. In 2009 zijn er twee computers en een  nieuwe server 
aangeschaft. 
 

3. Inventaris & inrichting.  
 
De waarde van de inventaris is per 31-12-2009 € 4.259,80. In 2009 is er een nieuwe digitale camera en 
een flatscreen tv aangeschaft.  De afschrijvingen in 2009 op het inventaris bedragen € 4.193,48. Dit is 
ook te zien in de afschrijvingsstaat. Per jaar wordt er 33% afgeschreven. 
 
 

4. Vooruitbetaalde bedragen 
De post vooruitbetaalde bedragen bestaat uit € 2.418,47 huur januari welke in december is betaalt. 
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5. Voorraad 
 
De voorraad is om beter inzicht te geven in de voorraad gesplitst in de voorraad promotiemateriaal, 
secretariaatsmateriaal, lustrumboeken en statiegeld. De voorraad promotiemateriaal wordt 
gewaardeerd tegen inkoopprijs. Na verkoop aan de afdelingen wordt de voorraad doorbelast aan het 
promotiemateriaal. Dit is het verschil tussen de waardering voorraad en het deel dat de afdeling 
betaalt. Het statiegeld wordt bijgehouden om zo een reëler beeld te geven aan de boodschappen die 
worden doorbelast aan diverse projecten. De voorraad lustrumboeken is in aantal afgewaardeerd met 
50% momenteel zijn er 662 lustrumboeken in voorraad. 
 

6. Debiteuren  
 
De JOVD krijgt nog € 76.069,03 van bedrijven en instellingen.  
 
Voor 2009 is er voor BZK € 25.000,- begroot en € 15.000,- voor SOeP. De creditnota Driemaster              
€ 6.654,64 i.v.m. het failliet gaan van Giethoorn ten Brink is ook opgenomen. Deze is begin 2010 
betaald. De nog te ontvangen bedragen bestaan uit de rente baten over 2009 € 2.325,11, contributies 
€ 2.929,- en het SOeP 2007-2008 deel dat niet als debiteur 2008 stond (20.000-11.250) € 8.750,-. 
 
De nog te innen contributies 2009 bedragen totaal €2.929,-, deze zullen in 2010 geïnd worden of 
doorgestuurd worden naar het incassobureau. Verder staan er nog boetes open van het 
Europacongres en het lustrumcongres. Een groot deel is via het incassobureau in 2010 binnen 
gekomen. Bij het najaarscongres is voor € 65,- aan minibars in rekening gebracht, ook hier staan nog 
posten van open. 
 
De debiteuren HB bestaat uit de schuld afkomstig van het HB diner. Daarnaast zijn er nog twee oud 
HB’ers die een schuld hebben openstaan. Eén daarvan heeft in 2010 de schuld definitief afgelost en 
één debiteur staat nog open. De HB schuld wordt via declaraties of via de HB beurs weggewerkt. De 
landelijk penningmeester krijgt de HB beurs op zijn rekening en alle hoofdbestuurders hebben een 
overeenkomst getekend om voor oktober hun schuld te hebben weggewerkt.  
 

7. Debiteuren afdelingen.  
 
In 2009 zijn er diverse schulden afgehandeld met de afdelingen. Een deel van de schulden is verrekend 
met de contributie 2009 en het restant zal in 2010 verrekend worden. In 2009 zijn er geen nieuwe 
schulden veroorzaakt. Eind 2009 is deze post dan ook lager uitgevallen. 
 

8. Bank. 
 
Er staat €  117.013,73 op alle bankrekeningen op 31-12-2009.  
 

9. Kas. 
 
De kas is geheel afgestort en wordt alleen gebruikt bij contante betalingen voor congressen of de borg 
bij het stayoké voor introweekenden en politieke weekenden. Alle betalingen verlopen verder via de 
bank. 
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10. Eigen vermogen 
 
Het eigen vermogen bedraagt € 185.946,11. 
 

11. Voorzieningen. 
 
Hieronder vindt u een uitgebreid overzicht met de mutaties ten aanzien van de post voorzieningen. De 
post voorzieningen op 31-12-2009 bedraagt € 7.144,57. 
 
 

Voorzieningen 2009    

Beginstand    €      6.381,87  

 Mutaties af Afboeken voorzieningen  €      3.905,06-  

  Voorziening contributieafdracht  €      3.881,87-   

  Onterechte debiteuren   €            83,24-   

 Betaling van Contributie 2008 €       1.349,00-  

Mutaties bij 
 
Accountantskosten 2009 €        4.500,00  

 Voorziening bestuurdersboeken €           600,00  

 Voorziening oninbare debiteuren 2009 €        1.000,00  
 
Eindstand    €         7.144,57  

 
 

12. Crediteuren overig.  
 
Het bedrag van € 5.672,05 bestaat uit facturen betaald in 2010 die betrekking hebben op 2009. Deze 
staan als crediteur op 31-12-2009. De crediteuren zijn in januari 2010 betaald.  
 

13. Crediteuren afdelingen. 
 

De deadline voor het indienen van declaraties 2009 was 15 januari 2010. In januari waren veel 
declaraties van afdelingen ingediend over 2009. De totale post bedroeg 983,56. Dit bedrag is in 2010 
overgemaakt. 
 

14. Crediteuren HB. 
 
De crediteuren HB hebben betrekking op ingediende declaraties van HB’ers begin januari die 
betrekking hebben op declaraties uit 2009. De post bedraagt € 285,88. 
 

15. Reserveringen 
 
De reserveringen bestaat uit de reservering voor het lustrum, de verkiezingen en de afdelingen. Zie 
voor een uitgebreide toelichting Reserveringen 2009 op pagina 19. 
 

16. Resultaat 
 
Het resultaat over 2009 bedraagt € 7.209,70 
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Boekwaarde activa.  

Boekwaarde Activa:             

         

Computers/Machines Datum  Waarde   BW2009   Afschrijvingen 09   BW2010 1/1  Afs % 

240 Aanschaf  Aanschaf          

Computers 2003  €    4.433,70   €               -    
 €                            
-     €               -    33% 

Beamer 2005  €       721,21   €               -    
 €                            
-     €               -    33% 

Onbekend item 2005  €       157,80   €               -    
 €                            
-     €               -    33% 

Koelkast / Magnetron / Afwasser 2005  €       664,00   €               -    
 €                            
-     €               -    33% 

Computers en software divers 2006  €    4.477,46   €               -    
 €                            
-     €               -    33% 

Flatscreens 2007  €       387,90   €        129,30   €                 129,30   €               -    33% 

Desktop 2 stuks 2009  €       950,00   €        950,00   €                 316,67   €        633,33  33% 

Toetsenbord 2 stuks 2009  €         39,98   €          39,98   €                   13,33   €          26,65  33% 

Server 2009 2009  €       699,00   €        699,00   €                 233,00   €        466,00  33% 

Beeldscherm 2009 2009  €       310,00   €        310,00   €                 103,33   €        206,67  33% 

Flatscreen 2009  €       353,90   €        353,90   €                 117,97   €        235,93  33% 

         

Totaal   €  13.194,95   €     2.482,18   €                913,59   €     1.568,59    

         

Inventaris Datum  Waarde   BW2009 1/1   Afschrijvingen 09   BW2010 1/1  Afs % 

230 Aanschaf  Aanschaf          

Kasten AS 2003  €       467,54   €               -    
 €                            
-     €               -    33% 

Bureaustoelen 2003  €       428,21   €               -    
 €                            
-     €               -    33% 

Vloerbedekking 2004  €    1.150,00   €               -    
 €                            
-     €               -    20% 

Kasten/Bureaus IKEA 2005  €       377,00   €               -    
 €                            
-     €               -    33% 

Bar + krukken 2006  €       140,00   €               -    
 €                            
-     €               -    33% 

Website 2008  €    8.615,00   €     5.743,33  
 €                 

2.871,67   €     2.871,66  33% 

AAGRPO aanschaf camera 2008  €       722,00   €        481,33  
 €                    

240,67   €        240,66  33% 

Standing expositie systeem 2008  €    3.034,50   €     2.023,00  
 €                 

1.011,50   €     1.011,50  33% 

Camera stekker 2008  €           9,93   €            6,62  
 €                        

3,31   €            3,31  33% 

Fotocamera+accesoires 2009  €       198,99   €        198,99  
 €                      

66,33   €        132,66  33% 

Herwaardering 0230 2009   
 €                      

15,61   €         15,61- HRW 

        

       

Afschrijvingen 2009        

Verbouwingen                    -         

Computers            913,59       

Inventaris         4.209,08       

Totaal         5.122,68       

 

Toelichting Boekwaarde activa. 

 
In vorenstaand overzicht kunt u terugvinden hoe de afschrijvingen zijn berekend. Dit is puur ter 
aanvulling op de resultatenrekening en de balans.  
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Reserveringen 2009 
 

Omschrijving 1-1-2009 Mutaties   31-12-2009  

Reserve lustrum  € 10.000,00    €      2.000,00 1 
Reserve Voorjaarscongres  €   4.000,00    €      - 2 
Reserve verkiezingen  € 10.232,00    €    10.732,00 3 
Reserve afdelingen  €   3.782,82      €         465,89 4 
        

Totalen €   28.014,82      €       13.197,89   

 
Toelichting: 
 

1. Er is voor het lustrum weer € 2.000 opzij gezet. De pot viel in 2009 vrij vanwege het 
lustrumcongres. In 2009 is er € 2.000,- gedoteerd.  

2. In 2009 is er voor € 4.000,- gebruik gemaakt van de voor het Europacongres opgezette reserve. 
3. De reserve voor de verkiezingen staat op € 10.732,- en zal geleidelijk worden gebruikt de 

komende jaren. 
4. Voor slapende afdelingen is er  aan contributie geïnd en opzij gezet. In 2009 zijn deze 

afdelingen opgeheven en is er voor € 5.005,78 aan het eigen vermogen overgemaakt. De 
reserve staat momenteel op € 465,89. 

 


