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1. Voorwoord 
 

Den Haag, 12 maart 2014 

Geachte Algemene Vergadering, 

Voor u ligt het Financieel Jaarverslag over 2013. Het jaar 2013 was een succesvol jaar voor de JOVD. Zo hebben wij de grote 

groei in het actief kader en ledenaantal vast weten te houden. Onze congressen worden steeds drukker bezocht en de JOVD 

mag zich met trots dé liberale jongerenorganisatie van Nederland noemen.  

Vorig jaar stond in het teken van een aantal mooie inhoudelijke activiteiten zoals Introweekenden, een Politiek Weekend en 

onze halfjaarlijkse congressen. Het actief kader van onze vereniging is nog steeds groter dan ooit, dit is bijvoorbeeld al te 

zien aan het aantal deelnemers van het najaarscongres. De leden van deze vereniging werken hard om dit te behouden.  

Door ons groeiende ledenaantal en de hoeveelheid zetels van de VVD gaat het ook financieel met de JOVD voor de wind. 

Het grotere actieve kader vergt ruimere financiële mogelijkheden om dezelfde doelen te bereiken. Onze congressen zijn 

inmiddels zo groot dat wij niet meer in jeugdherbergen kunnen plaatsnemen, maar enkel in professionele hotels met 

voldoende conferentieruimtes. Deze professionalisering van de vereniging is een positieve ontwikkeling. We moeten echter 

niet blind zijn voor de organisatorische slagkracht die dit vergt van projectgroepen en het Hoofdbestuur. We zijn niet meer 

de ‘kleine’ vereniging van twintig jaar geleden, we zijn dé liberale jongerenorganisatie van Nederland. Als wij alle actieve 

leden mee willen laten doen aan activiteiten dan ontkomen wij er niet aan om ruimere begrotingen voor activiteiten in te 

ramen. In 2013 is het grotendeels gelukt om binnen de begroting te werken maar we moeten nooit vergeten dat de JOVD 

er is voor alle jonge liberalen in Nederland en dat financiële middelen niet zonder meer een belemmering moeten zijn voor 

de organisatie van grote activiteiten. 

Echter, deze grotere verantwoordelijkheid vraagt ook om een nuchtere blik op de verenigingsfinanciën. Als men zich in 

kalm water begeeft is het belangrijk om voorbereid te zijn op een storm die nu misschien nog ver weg lijkt.  Een aantal jaar 

geleden is de blik op de toekomst gericht en de wens geformuleerd om te kijken of er een mogelijkheid bestaat tot het 

kopen van een pand.  Er moet daarom toekomstbestendig financieel beleid gevoerd worden die tegemoet komt aan beide 

wensen; het organiseren van inhoudelijk sterke activiteiten én het voldoende reserveren voor toekomstige tegenvallers of 

een eventueel pand. 

Het jaar 2013 was voornamelijk een testcase voor het programma AccountView. Ik durf te stellen dat dit zeker een 

positieve ontwikkeling geweest is en dat de test met vlag en wimpel is gehaald. Mede dankzij het harde werk van de vorige 

Landelijk Penningmeester is de overgang soepel verlopen en is de financiële administratie op orde. Een degelijke 

administratie is van groot belang voor een goed functionerende vereniging en daar zullen wij ons maximaal voor blijven 

inspannen. 

In dit document treft u de cijfers over 2013 aan. De eerder geformuleerde doelen zijn mijns inziens zeker gehaald. We 

hebben vast kunnen houden aan onze pand- en lustrumreservering en hebben een klein negatief resultaat gedraaid. Dit 

resultaat heeft voornamelijk te maken met het afschrijven van contributiedebiteuren over 2012 en tegenvallers aan de 

inkomstenkant met betrekking tot de subsidie. Nieuw is daarnaast een voorziening voor oninbare debiteuren voor 

contributies. In mijn optiek een belangrijke ontwikkeling omdat tot op heden negatieve contributieresultaten volledig op de 

landelijke begroting hebben gerust. Op het moment van schrijven zijn wij dan ook bezig om een verdere integratie van 

ledenadministratie en contributie-inning te bewerkstelligen. Tot slot een woord van dank aan de afdelingspenningmeesters 

die zich inzetten om de afdelingsfinanciën  op orde te houden. 

In de hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, sluit ik, 

met gevoelens van hoogachting, 

J.J.N. (Jaap) de Vries 

Landelijk Penningmeester der Jongeren Organisatie Vrijheid en Democratie  
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2. Kerngegevens 

2.1. Ledenaantallen 

Op 1 januari 2013 waren er 2808 mensen lid van onze vereniging, waarvan 2291 subsidiabel. Op 31 december 2013 telde de 

vereniging 2897 leden.  

2.2. Kascommissie 

1 januari 2013 –  17 april 2013 

De heer G.J.C. (Geert) Jansen  
De heer N.H.S. (Nick) Grisèl  
Mevrouw M.L. (Marloes) Kuijpers  
Mevrouw C.C.E. (Ingrid) Jansen  
De heer A.J.R. (Arjen) Nijboer  
De heer S.A. (Sabine) Koebrugge 
 
17 april 2013 – 31 december 2013 

De heer D.J. (Dirk-Jan) van den Berg  
De heer J. (Jelmer) Hiemstra  
Mevrouw M.L. (Marloes) Kuijpers  
De heer J. (Jeroen) Streefkerk  
De heer A.J.R. (Arjen) Nijboer  
De heer S.A. (Sabine) Koebrugge 
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3. Resultatenrekening 
 

 

Posten   Realisatie 2013 Begroting 2013 Realisatie 2012 

Opbrengsten          

1 Subsidie BZK    €           210.000,00   €           225.319,00   €    154.763,46  

1.1 n.a.v. ledenaantal     €             61.882,50   €             72.116,00   €      48.677,30  

1.2 n.a.v. zetelaantal VVD    €           148.117,50   €           153.203,00   €    106.086,16  

2 Contributie    €             59.917,80   €             46.428,00   €      60.850,00  

2.1 contributie landelijk    €             33.778,22   €             21.200,00   €      27.022,50  

2.2 contributie afdelingen    €             36.139,58   €             25.228,00   €      33.827,50  

2.3 voorziening oninbare debiteuren    €           -10.000,00     

3 Vrijval voorzieningen     €                            -     €                            -     €         3.732,00  

4 Donaties    €                            -     €               2.000,00   €            499,01  
5 SOeP     €             15.000,00   €             15.000,00   €      15.000,00  

6 Rente     €               1.960,89   €               2.500,00   €         3.024,99  

7 Overige Baten     €                            -     €                            -     €            472,54  

Totaal    €           286.878,69   €           291.247,00   €    238.342,00  

          

Kosten - Niet-beleidsgebonden        

8 Administratieve kosten     €             68.719,26   €             85.000,00   €      70.879,82  

8.1 Personeel    €               3.102,80   €             12.000,00   €        6.216,29  

8.2. Huisvesting     €             34.341,20   €             37.500,00   €      36.044,25  

8.3 Secretariaat     €             17.961,97   €             18.500,00   €      15.917,66  

8.4 Financiële kosten    €               8.122,14   €             10.000,00   €        7.967,47  

8.5 Afschrijvingen     €               3.351,06   €             5.500,00   €        3.739,98  

8.6 Verenigingskosten    €               1.840,09   €             1.500,00   €           994,17  

9 Hoofdbestuur    €             13.303,91   €             15.000,00   €      12.988,80  

10 Vergaderingen    €               5.812,69   €               3.500,00   €        5.132,50  

11 Reserveringen    €             33.819,00   €             33.819,00   €        2.000,00  

Totaal     €           121.654,86   €           137.319,00   €      91.001,12  

          

Kosten - beleidsgebonden        

12 Nieuwsvoorziening     €             19.053,30   €             23.500,00   €      18.556,34  

12.1 Driemaster    €             15.927,03   €             20.000,00   €      17.535,01  

12.2 Internet    €               3.126,27   €               3.500,00   €         1.021,33  

13 Politiek     €               6.396,50   €               8.500,00   €         5.730,43  

13.1 Politiek Commissariaat     €               1.705,28   €               4.000,00   €         1.036,47  

13.2 Politiek weekend    €               4.691,22   €               4.500,00   €         3.573,66  

13.3 Overig     €                            -     €                            -     €         1.120,30  

14 Internationaal    €             16.235,26   €             17.850,00   €      13.278,90  

14.1 Contributies     €               2.393,13   €               1.850,00   €         1.943,00  

14.2 Secretariaatskosten    €                  254,61   €               1.000,00   €            721,93  

14.3 Congressen     €               2.769,60   €               4.500,00   €                     -    

14.4 Regio Seminar     €                            -     €                            -     

14.5 Reiskosten Internationaal Secretaris  €               2.010,27   €               2.000,00  €          2.506,23   

14.6 BeNeLiberales    €                            -     €                            -      

14.7 Summer School    €               2.437,34   €               2.500,00   €         2.770,32 

14.8 Internationale reizen    €               6.070,31   €               6.000,00  €          5.337,42 

15 Opleiding en Training     €               8.231,48   €               9.250,00   €         8.216,83  

15.1 Cursusleidersweekend    €               2.195,61   €               2.750,00   €         2.581,63  

15.2 JOVD University    €               2.830,25   €               3.000,00   €         2.941,93  

15.3 JOVD Academy    €               3.205,62   €               3.500,00   €         2.693,27  
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15.4 Seminars     €                            -     €                            -     €                     -    

15.5 Debatwedstrijd    €                            -     €                            -     €                     -    

15.6 Updaten cursussen       €                            -     

15.7 Herdruk Cursushandboek    €                            -     €                            -     

16 Organisatie     €             41.889,72   €             42.500,00   €       36.886,22  

16.1 Voorjaarscongres    €             15.916,64   €             15.500,00   €       13.378,89  

16.2 Najaarscongres    €             15.703,90   €             17.500,00   €       16.451,26  

16.3 Introweekenden    €               5.916,56   €               6.000,00   €         5.471,20  

16.4 Kaderdagen     €               1.613,64   €               1.000,00   €         1.029,80  

16.5 Liberale Jongerendag    €                            -     €                            -     €            555,07  

16.6 Actieve Leden Weekend     €               3.038,98   €               2.500,00   

17 Marketing en Campagnes    €             11.210,45   €             11.000,00   €       24.020,88  

17.1 Augustus Offensief    €               5.329,10  €               3.000,00   €         3.727,30  

17.2 Promotiemateriaal    €               2.128,84   €               3.000,00   €       15.175,10  

17.3 Campagnes     €               3.752,51   €               4.000,00   €         5.118,48  

17.4 Marketing    €  €               1.000,00   

18. Declaraties afdelingen    €             10.607,76   €               9.000,00   €         8.400,22  

19. Baten afdelingen     €             40.112,51   €             29.228,00   €       33.827,50 

19.1 Incidentele baten t.g.v. de afdelingen    €               3.972,93   €               4.000,00   

19.2 Contributie afdelingen    €             36.139,58   €             25.228,00   €       33.827,50 

20. Overige kosten     €               3.263,35   €               3.600,00   €         1.791,11  

20.1 Archiefkosten     €               2.279,05   €               1.600,00    

20.2 Alumni- en Donateursbeleid    €                  984,30   €               2.000,00   €     

21 Onvoorzien    €             11.948,75   €               5.000,00   €         1.145,68 

Totaal    €           168.949,08   €           159.428,00   €     151.854,11 
          

Totale kosten     €           290.603,94   €           296.747,00   €     242.855,23 

          

Bruto resultaat    €             -3.725,25   €           -5.500,00   €       -4.513,23     

 
Subsidie  
vorig jaar                                                          €               3844,12     
 
Incidenteel   

 
         -10.327,01 

Baten    €                 842,40  €                            -    €         542,39 

Lasten    €           12.089,82   €                            -    €        6.356,17 

    
 

   

Netto resultaat 
 

 €           -10.911,06   €                            -    €    -10.327,01 
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3.1. Toelichting op de resultatenrekening 

 

1. Subsidie BZK 

De subsidie is vorig jaar gekort met terugwerkende kracht. Over het jaar 2013 hebben we ten opzichte van de 

begroting wederom een tegenvaller te verduren gehad. Op dit vlak vallen de inkomsten dus tegen. Het is 

belangrijk om een goede schatting van de subsidie te maken. De onzekere factor hierbij is het ledenaantal van 

andere PJO’s en het daadwerkelijke aantal vastgestelde subsidiabele leden.  

2. Contributie 

De contributie met betrekking tot het verenigingsjaar 2013. Wegens het stijgende ledenaantal zijn de contributies 

hoger uitgevallen. Dit is, vanzelfsprekend, een positieve ontwikkeling. Nieuw is post 2.3, een voorziening voor 

oninbare debiteuren. Een gedeelte van de contributies over 2013 is niet te innen. In plaats van een incidentele 

post zou dit dan ook een systematische post op de begroting en realisatie moeten zijn, om de post incidentele 

lasten hier niet mee te vervuilen. Idealiter wordt zo  

3. Vrijval voorzieningen 

Niet van toepassing 

4. Donaties  

Helaas staat ons huidige incassocontract de hoogte van de donaties op dit moment niet toe. Met ingang van SEPA 

zal dit veranderen en kunnen de donateurs weer geïnd worden. 

5. SOeP 

Wij ontvangen jaarlijks een bijdrage van de Stichting voor Oeconomische Politiek. Hiervoor dient een officiële 

aanvraag te worden gedaan.  

6. Rente 

Ondanks dat het spaargeld is toegenomen, blijkt de Rabobank steeds minder rente uit te keren. De zoektocht 

naar een betere spaarrente is daarom gaande. 

7. Overige Baten 

Niet van toepassing 

8. Administratieve lasten 

8.1. Personeelskosten.  

De personeelskosten zijn in 2013 lager uitgevallen dan begroot aangezien een groot gedeelte van het jaar er geen 

medewerker was. 

8.2. Huisvesting 

De post huisvesting is binnen de begroting 2013 gebleven. Vooral de huur is debet aan de hoogte van dit bedrag. 

Tevens zijn er nog verbouwingskosten doorgevoerd in 2013 en een aantal andere zaken zoals belasting en 

afvalverwerking. 

8.3. Secretariaatskosten 

Deze post bestaat uit portokosten, kopieerkosten, kantoorartikelen, telefoonkosten, kantinekosten, kosten van de 

boxen en overige kosten. De kosten die hiervoor gemaakt worden zijn essentieel voor het voeren van Secretariële 

en Financiële administratie.  

8.4. Financiële kosten 

De financiële kosten zijn in 2013  binnen de begroting gebleven. Dit omvat voornamelijk de bank en de 

accountant. Opgemerkt dient te worden dat voornamelijk de bankkosten gestegen zijn. 

8.5. Afschrijvingen 

De afschrijvingen zijn bij het afsluiten van het boekjaar verwerkt. Hierin zijn in 2013 afschrijvingen van computers 

en de JOVD website verwerkt. Daarnaast zijn er een aantal zaken aangeschaft voor het pand. Er is besloten om 

deze uitgaven te activeren (zie Activa). 
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8.6. Verenigingskosten  

De verenigingskosten bestaan uit verzekeringen, fiscale kosten en de kosten voor de Kamer van Koophandel, deze 

kosten hebben de begroting licht overschreden. 

9. Hoofdbestuur 

De kosten van het Hoofdbestuur (o.a. reiskosten, telefoonkosten en representatiekosten) zijn binnen de 

begroting in 2013 gebleven. Deze post is grotendeels afhankelijk van de gemaakte reiskosten van de 

Hoofdbestuurders. Een grote rol speelt het beschikbaar zijn van een studentenreisproduct. Door 

overheidsmaatregelen zien wij een trend voor stijgende kosten op dit vlak. 

10. Vergaderingen 

Deze post is in 2013 flink overschreden. Extra vergaderingen zijn kostbaar vanwege zaalhuur maar voornamelijk 

vanwege declaraties van afdelingsbestuurders.  

11. Reserveringen 

Voor het lustrum wordt normaal gesproken per jaar € 2.000,- gereserveerd. Echter, vanwege de kleine 

reservering is besloten over 2013 nogmaals een extra € 5.000,- te reserveren. De totale reservering voor het 

lustrum in 2014 is dan € 15.000,-. Totaal wordt er € 33.819,- gereserveerd, waarvan €7.000,- naar het lustrum en 

€ 26.819,- naar het pand. Als vereniging moeten wij alert zijn dat ons eigen vermogen zonder bestemming niet te 

ver oploopt. Daarnaast mag de post reserveringen geen ‘sluitpost’ zijn.  

12. Nieuwsvoorziening 

12.1. Driemaster  

Er is over 2013 iets minder dan  €16.000,- uitgegeven ten behoeven van de Driemaster. Er zijn echter geen vijf 

maar vier driemasters uitgekomen, waardoor de kosten op dit vlak meevallen. 

12.2. Internet 

De kosten voor internet in 2013 hebben de begroting overschreden. Deze post bestaat vooral uit domeinnamen, 

licenties en het internetabonnement.  

13. Politiek 

13.1. Politiek Commissariaat 

Het Politiek Commissariaat heeft ruim binnen de begroting gewerkt in het jaar 2013. Deze kosten bestaan 

voornamelijk uit reiskosten en abonnementen. 

13.2. Politiek Weekend 

Het Politiek Weekend heeft de begroting licht overschreden maar mede dankzij een bijdrage van het Godefridus 

van Heesfonds van €500,00 zijn de kosten beheersbaar gebleven. 

13.3. Overig 

Niet van toepassing 

14. Internationaal 

14.1. Contributies 

De kosten van de contributies voor IFLRY en LYMEC zijn in 2013 gestegen en hebben de begroting overschreden. 

Dit heeft te maken met ons ledenaantal en financiële positie. 

14.2. Secretariaatskosten 

Dit zijn de kosten die gemaakt worden door het Internationaal Secretariaat. Deze bestaan uit reiskosten en 

vergaderkosten. De kosten zijn ruim binnen de begroting gebleven  

14.3. Congressen 

Dit zijn bijdrages voor deelname van leden aan internationale congressen om ook deze activiteiten toegankelijk 

en betaalbaar te houden voor leden. Door verschuiving van het IFLRY-congres naar 2014 zijn de kosten flink 

meegevallen. 
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14.4. Regio Seminar 

Niet van toepassing 

14.5. Reiskosten Internationaal Secretaris 

Dit zijn de reiskosten die door de IS worden gemaakt voor het bezoek van congressen van Lymec en IFLRY en 

andere internationale activiteiten. Deze post is in 2013 zeer licht overschreden.   

14.6. BeNeLiberales 

BeNeLiberales is dit jaar door de afdeling Hart van Brabant georganiseerd en hier zijn dus geen specifieke 

landelijke kosten voor gemaakt. 

14.7. Summer School 

De Summerschool is georganiseerd in samenwerking met de Jonge Democraten. De kosten zijn voor de helft door 

ons betaald. Het gerealiseerde bedrag is in overeenstemming met de begroting. 

14.8. Internationale reizen 
Deze post heeft betrekking op de internationale reizen die in 2013 door de JOVD zijn georganiseerd. Deze post is 
licht overschreden in 2013, ondanks een bijdrage van het Godefridus van Heesfonds. 
 

15. Opleiding en Training 
15.1. Cursusleidersweekend 
Het CVC heeft betrekking op het opleiden van nieuwe cursusleiders. De kosten zijn ruim binnen de begroting 
gebleven. 
 
15.2. JOVD University 
De kosten van de JOVD University zijn binnen de begroting gebleven.  
 
15.3. JOVD Academy  
Dit is een verzamelpost voor allerlei zaken zoals Masterclasses, Topkadertrainingen en kosten voor cursusleiders. 
Mede dankzij een subsidie is deze post ruim binnen de begroting gebleven. Een mooi resultaat voor het grote 
aantal activiteiten dat onder deze post georganiseerd wordt.  
 
15.4. Seminars 
Niet van toepassing 
 
15.5. Debatwedstrijd 
Niet van toepassing 
 
15.6. Updaten cursussen 
Niet van toepassing 
 
15.7. Herdruk cursushandboek 
Niet van toepassing 

 

16. Organisatie 

16.1. Voorjaarscongres 

De kosten van het Voorjaarscongres 2013 zijn nagenoeg binnen de begroting gebleven, mede dankzij een bijdrage 

van €400,00 het Godefridus van Heesfonds.  

 

16.2. Najaarscongres 

De kosten van het Najaarscongres zijn ruim binnen de begroting gebleven. Een mooi resultaat te danken aan 

goede financiële afspraken en dito afhandeling.  

 

16.3. Introweekenden 

De introweekenden zijn binnen de begroting gebleven. Na jaren ervaring met deze activiteit blijken de kosten 

voor deze evenementen voorspelbaar en beheersbaar te zijn.  
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16.4. Kaderdagen 

De kaderdagen hebben de begroting overschreden, voornamelijk door declaraties van afdelingsbestuurders. Het 

Hoofdbestuur vindt dat deze dagen voor iedereen toegankelijk moeten zijn. Mede daarom is besloten deze 

overschrijding toe te staan. Met een groot en groeiend actief kader is het belangrijk om in de toekomst hier 

rekening mee te houden in de begroting. 

 

16.5 Liberale Jongerendag 

Niet van toepassing 

 

16.6 Actief ledenweekend 

De post Actieve Leden Weekend is met ongeveer € 500,-  overschreden. Dit komt voornamelijk door 

tegenvallende deelname. 

 

17. Marketing en Campagnes 

Voor de begroting 2014 is besloten om de posten 17.1 en 17.2 samen te voegen. Mede vanwege het lastige 

onderscheid dat te maken is tussen beide posten. 

17.1. Augustus Offensief 

Dit zijn de kosten die gemaakt worden ten behoeve van het Augustus Offensief. Deze post bestaan uit een aantal 

verschillende soorten kosten, om zoveel mogelijk leden in te schrijven aan het begin van het collegejaar. 

17.2. Promotiemateriaal 

Dit bedrag is wat er in 2013 netto aan promotieartikelen is uitgegeven. Promotiemateriaal wordt niet meer op de 

balans weergegeven. Helaas is de verkoop van de laatste ronde promotiemateriaal (ijsmutsen, joggingsbroeken 

en telefoonhouders) flink tegen gevallen. Hierdoor valt deze post flink hoger uit. 

17.3. Campagnes 

Dit zijn zowel reguliere campagnes als campagnes die samenvloeien met promotieacties. Ook de JOVD-app valt 

onder deze post. 

17.4. Marketing  

Niet van toepassing 

18. Declaraties afdelingen 

De afdelingen hebben meer gedeclareerd dan er oorspronkelijk begroot was. Met afdelingen is afgesproken om 

50% van de kosten van het Augustus Offensief declarabel te maken. Ook hebben enkele afdelingen een bijdrage 

gekregen voor een afdelingsreis. Hierdoor is de begroting overschreden. Inmiddels weten de afdelingen de 

declaratieweg goed te bewandelen. Dit betekent levendige afdelingen, iets wat het Hoofdbestuur van harte 

toejuicht.  

19.  Contributie afdelingen 

19.1 Incidentele baten t.g.v. afdelingen 

Dit bedrag is indertijd door de afdelingen bedongen vanwege de financiële voorspoed waar wij ons in zouden 

bevinden.  

19.2 Contributies afdelingen 

Dit bedrag is de contributieafdracht naar de afdelingen. 

20. Overige Kosten 

20.1. Archief beheer 

Dit heeft slechts betrekking op de kosten van de notaris voor het wijzigen van de statuten.  

20.2. Alumnibeleid 

Dit gaat om kosten die gemaakt worden voor het donateursnetwerk Club ’49. Deze bestonden in 2013 vooral uit 

een golfclinic briefpapier en enveloppen. 
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21. Onvoorzien 

De post onvoorzien is ingezet voor extra kosten van de accountant vanwege problemen met het 

boekhoudsysteem.  

Subsidie baten 

Omdat er een positief verschil is tussen het begrote bedrag voor de subsidie in 2012 en de daadwerkelijke realisatie zijn er 

dit jaar subsidiebaten geboekt. Omdat het daadwerkelijke subsidiebedrag pas een jaar later wordt uitgekeerd zal dit een 

structurele post in de begroting zijn. Dat kunnen zowel lasten als baten zijn. 

Incidentele baten 

Dit bedrag bestaat uit opbrengsten die betrekking hebben op voorgaand jaar. Dit zijn voornamelijk het schrappen van 

onjuiste crediteuren. 

Incidentele lasten 

Hierin vallen lasten die betrekking hebben op voorgaande jaren. Er is eind 2013 nog een poging ondernomen om 

contributie uit 2012 te innen. Hier is uiteindelijk nog een bedrag van ongeveer €5.000 weten binnen te halen. Dit betekent 

dat er nog voor €17.000 aan debiteuren is meegenomen uit 2012 naar 2013. Echter, om de administratie schoon te vegen 

zijn alle resterende debiteuren uit 2012  die niet meer na te gaan zijn geschrapt. Een goede administratie is essentieel voor 

elke organisatie. Het doorschuiven van debiteurenproblematiek is nooit een goede oplossing. Vandaar dat is gekozen om 

alle debiteuren uit 2012 en eerder af te boeken. 

Resultaat  

De vereniging heeft een resultaat behaald van € -10911,06. Dit negatieve resultaat is hoofdzakelijk veroorzaakt door het 

afschrijven van debiteuren uit 2012 en het vasthouden aan de reservering. Het is belangrijk om de debiteuren in zijn 

algemeenheid goed in de gaten te houden. In de huidige boekhouding zitten geen contributiedebiteuren meer over 2012. 

Het resultaat over 2013 is bevredigend te noemen. 
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4. Balans 
 

 

Balans per 31-12-2013 31-12-2012 31-12-2011 31-12-2013 31-12-2012 31-12-2011

Activa Pass iva

Vaste Activa Eigen Vermogen

Materiele vaste activa 13 Eigen vermogen 191.124,75€   € 201.451,76  € 201.451,76 

1 Website -€                   €        849,70  €     3.333,09 14 Pandreserve 82.152,12€     €   55.333,12  €               -   

2 Computers en netw erk 3.114,66€          €     1.294,67  €     2.251,20 15 Reserveringen 15.000,00€     €     8.000,00  €     9.732,00 

3 Inventaris 3.200,97€          €                -    €                -   16 Resultaat -10.911,06€    € -10.327,01  €   55.333,12 

Vlottende activa Kortlopende schulden

4 Voorraden 17 Crediteuren 14.701,35€     €   15.589,40  €   60.224,33 

Voorraad promotie -€                   €                -    €     6.805,92 18 Nog te betalen bedragen 4.477,00€       €     3.500,00  €               -   

5 Vorderingen

6 Debiteuren 70.226,48€        €   42.944,45  €   50.025,64 

7 Voorziening oninbare debiteuren -10.000,00€      

8 Debiteuren HB 2.965,06€          €     3.351,49  €     6.099,36 

9 Debiteuren afdelingen  €                -    €        881,04 

10 Nog te ontvangen bedragen 17.309,44€        €   20.335,65  €   18.429,20 

11 Vooruitbetaalde bedragen 4.674,47€          €     4.027,40  €     4.046,15 

12 Liquide middelen

Bank 204.909,78€      € 200.736,11  € 234.569,13 

Kas 143,30€             €            7,80  €                -   

Totaal 296.544,16€         € 273.547,27  € 326.741,21 296.544,16€   € 273.547,27  € 326.741,21 
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4.1. Toelichting op de balansposten 

 
Website (1) 

De website is volledig afgeschreven (zie H5 Activa). 

Computers en netwerk (2) 
De computers zijn volledig afgeschreven, het netwerk nog niet. Deze is in 2013 aangeschaft en er is afgesproken met de 
accountant en de kascommissie om investeringen boven de 500 euro te activeren (zie H5 Activa). 
 
Inventaris (3) 
Er is besloten een aantal zaken te activeren zoals archiefkasten en inrichting van het AS zoals stoelen en statafels  
 
Voorraad promotie (4) 
Niet van toepassing. 
 
Debiteuren (6) 
De debiteuren hebben voornamelijk betrekking op Binnenlandse Zaken, dit gaat om ongeveer €50.000,-. Daarnaast zijn er 
nog contributies uit 2013 die op 31 december 2013 nogmaals geïnd moesten worden.  
 
Voorziening oninbare debiteuren (7) 
Dit is een voorziening voor oninbare contributiedebiteuren 
 
Debiteuren HB (8) 
Dit zijn kosten voor HB’ers die de vereniging heeft voorgeschoten in 2013 m.b.t. de jaarlijkse wisseling van het 
Hoofdbestuur. 
 
Debiteuren afdelingen (9) 
Er wordt geen onderscheid gemaakt in debiteuren als afdeling, aangezien deze gemakkelijk met eventuele contributies 
verrekend kunnen worden. 
 
Nog te ontvangen bedragen (10) 
Dit betreft voornamelijk rente over 2013 en de subsidie van SOeP (€15.000) die al toegekend is maar nog niet uitbetaald. 
 
Vooruitbetaalde bedragen (11) 
Dit zijn voornamelijk vooruitbetaalde bedragen voor kosten in 2014 zoals huur van het pand en de printer.  
 
Bank (12) 
Het totale bedrag dat op de JOVD rekeningen staat is: €204.909,78. 
 
Kas (12) 
Het bedrag in de kas per 31-12-13 is: €143,30. Er wordt gestreefd om zo min mogelijk kas aan te houden. 
 
Eigen vermogen (13) 
Het Eigen vermogen van de JOVD bedraagt € 191,124,75. Er is vastgehouden aan de pandreserve waardoor er een kleine 
daling in het eigen vermogen is. 
 
Pandreserve (14) 
Dit zijn de reserveringen voor een eventueel in de toekomst te kopen pand. Er is over 2013 het volledig voorgenomen 
bedrag gereserveerd, te weten €26,819. 
 
 
Reserveringen (15) 
De overige bestemmingsreserves bestaat momenteel uit de lustrumreserve, die per jaar met €2.000,- wordt verhoogd. 
Voor 2013 is er €7.000,- gereserveerd conform hetgeen besproken tijdens de VAV. 
 
Resultaat (16) 
De vereniging heeft een resultaat gedraaid van €-10911,06. Dit negatieve resultaat is vooral veroorzaakt door afschrijvingen 
op debiteuren uit 2012. 
 
Crediteuren (17) 
De hoogte van de post crediteuren is iets verminderd.  
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Nog te betalen bedragen (18) 
Dit betreft een aantal zaken die bij vaststelling van de balans nog niet voldaan waren, waaronder een restant betaling aan 
het van der Valk hotel voor het najaarscongres. 
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5. Activa 

 

 

Materiele vaste activa 2013
(Des-)

Afschrijving
Cumulatieve

Afschrijving
Aanschaf-

InvesteringenAanschafprijsAfschrijving
Afschrijving

Afschrijving
Afschrijving

Afschrijving
Afschrijving

Desinvesteringen
afschrijvingen

BoekwaardeRestwaarde

%
per 01-01-13

2013
per 31-12-13

t/m 2012
Q1 2013

Q2 2013
Q3 2013

Q4 2013
2013

2013
per 31-12-13

per 31-12-13

W
ebsite (immateriaal)

1-1-2011bandwerk update website
33%

2.499,00
      

-
€             

-
              

1.649,31
     

212,42
       

212,42
        

212,42
         

212,42
       

849,69
       

(2.499,00)
             

-
                 

-
             

-
             

2.499,00
      

-
               

-
              

1.649,31
     

212,42
       

212,42
        

212,42
         

212,42
       

849,69
       

(2.499,00)
             

-
                 

-
             

-
             

#0250
#4500

#0251

Inventaris

16-12-2013Stoelen
20%

1.089,00
      

1.089,00
€     

1.089,00
      

-
             

-
             

-
             

-
              

54,45
         

54,45
         

-
                      

54,45
              

1.034,55
     

-
             

31-12-2013Barkrukken
20%

901,45
        

901,45
€        

901,45
         

-
             

-
             

-
             

-
              

45,07
         

45,07
         

-
                      

45,07
              

856,38
        

-
             

31-12-2013Archiefkasten
20%

1.378,99
      

1.378,99
€     

1.378,99
      

-
             

-
             

-
             

-
              

68,95
         

68,95
         

-
                      

68,95
              

1.310,04
     

-
             

3.369,44
      

3.369,44
       

3.369,44
      

-
             

-
             

-
             

-
              

168,47
       

168,47
       

-
                      

168,47
            

3.200,97
     

-
             

#0230
#4500

#0231

Computers

1-1-2011Computers oud mva
33%

3.807,85
      

0
-

              
2.513,18

     
323,67

       
323,67

        
323,67

         
323,67

       
1.294,67

     
(3.807,85)

             
-

                 
-

             
-

             

9-4-2013Aanleg intern netwerk
33%

4.152,88
      

4152,88
4.152,88

      
-

             
-

             
346,07

        
346,07

         
346,07

       
1.038,22

     
-

                      
1.038,22

         
3.114,66

     
-

             

3.807,85
     

971,00
       

7.960,73
      

4.152,88
       

4.152,88
      

2.513,18
     

323,67
       

669,74
        

669,74
         

669,74
       

2.332,89
     

(3.807,85)
             

1.038,22
         

3.114,66
     

-
             

#0240
#4500

#0241

TOTAAL MVA
13.829,17
  

7.522,32
     

7.522,32
    

4.162,49
   

536,09
      

882,16
      

882,16
       

1.050,64
   

3.351,05
   

6.306,85-
            

1.206,69
       

6.315,63
   

-
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5.1. Toelichting Activa 

Aangezien de inventaris toe was aan vernieuwing is besloten een aantal zaken aan te schaffen en te activeren. De stoelen, 

barkrukken en archiefkasten worden in 5 jaar afgeschreven, het netwerk  in 3 jaar. Voor de aangeschafte inventaris is een 

eerste afschrijving in het vierde kwartaal gedaan. De afspraak is dat investeringen boven de 500 euro geactiveerd zullen 

worden in de toekomst. 
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6. Reserveringen 
 
De reserveringen van de JOVD bestaan uit de volgende bestemmingsreserves: 
 

Omschrijving  31-12-2012 Mutaties 31-12-2013 

Reserve lustrum   € 8.000,00   €   7.000,00   €     15.000,00  

Reserve pand   € 55.333,12            €   26819,00  €     82.152,12  
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7. Controleverklaring 
 

De verklaring zal worden toegevoegd aan de stukkenbundel. Deze verklaring is pas geldig nadat het jaarverslag ongewijzigd 

is aangenomen door de Algemene Leden Vergadering. 


