Financieel Jaarverslag 2012
Aangeboden aan de Algemene Vergadering
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1. Voorwoord
Den Haag, 13 mei 2013,

Geachte Algemene Vergadering,
Voor u ligt het Financieel Jaarverslag over 2012. Het jaar 2012 was een jaar waarin de VVD opnieuw
de grootste partij werd en verantwoordelijk is geweest voor kabinet Rutte II. Dit heeft
vanzelfsprekend ook zijn gevolgen gehad voor de JOVD.
Zo hebben wij dit jaar weer een sterke groei doorgemaakt wat betreft het ledenaantal. Ook zijn er in
de loop van het jaar weer mooie en inhoudelijke activiteiten georganiseerd zoals Introweekenden,
een Politiek Weekend en congressen. Het actief kader van onze vereniging is ook sterk toegenomen,
dit is bijvoorbeeld al te zien aan het aantal deelnemers van het najaarscongres. Echter, meer actieve
leden vragen ook meer inzet van ons als Hoofdbestuur en vragen meer financiële middelen van de
vereniging. Als wij alle actieve leden mee willen laten doen aan activiteiten dan ontkomen wij er niet
aan om begrotingsposten voor activiteiten te overschrijden. Dit is in 2012 ook duidelijk te zien bij het
najaarscongres.
Wat in 2012 voor veel last heeft gezorgd zijn de problemen met het boekhoudsysteem Davilex. Door
opgestapelde fouten blijkt het systeem niet meer goed te functioneren. Dit heeft voor een hoop
fouten in de boekhouding gezorgd die uiteindelijk in samenwerking met de accountant opgelost
dienden te worden. Dit is de reden geweest dat het Financieel Jaarverslag niet op de Jaarlijkse
Algemene Vergadering gepresenteerd kon worden. Echter, doordat de grootste fouten nu uit het
systeem zijn gehaald, zal na de vaststelling van dit verslag veel gemakkelijker overgegaan kunnen
worden naar het nieuwe boekhoudsysteem AccountView Online. Op deze manier zullen de fouten in
ieder geval niet worden meegenomen naar het nieuwe systeem en zal een later Hoofdbestuur hier
niet mee worden lastig gevallen.
Het eerste wat u opvalt aan de cijfers in dit verslag is dat er een negatief resultaat is gedraaid. Dit is
hoofdzakelijke veroorzaakt doordat er een nieuwe wet is aangenomen door de Eerste Kamer
waardoor kortingen op de onze bijdrage van BZK zijn toepast met terugwerkende kracht op
voorgaande jaren. Aangezien hier geen rekening mee is gehouden in de vaststellingsbeschikking van
deze subsidie is dit ook voor ons ook vrij onverwacht. Echter, het draaien van winst voor een
vereniging is geen doel op zich en het is ook niet schadelijk voor de JOVD om een jaar verlies te
draaien. De vereniging heeft gelukkig voldoende financiële middelen om deze klap op te vangen.

In de hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, sluit ik,
met gevoelens van hoogachting,

R.M. (Remco) Vlaming
Landelijk Penningmeester der Jongeren Organisatie Vrijheid en Democratie
Pagina | 3

2. Kerngegevens
2.1 Het Hoofdbestuur
Samenstelling
Het Hoofdbestuur was in 2012 als volgt samengesteld.
1 januari 2012 – 19 september 2012
Landelijk Voorzitter:
Algemeen Secretaris:
Landelijk Penningmeester:
Vicevoorzitter Organisatie:
AB Politiek & Internationaal:
AB Voorlichting:
AB Opleiding & Training:
AB Marketing & Campagnes:

De heer B.P.M. (Bram) Dirkx
Mevrouw F. (Floor) Ockers
De heer M.F. (Marlon) Buijs
De heer N.G. (Nicky) Derks
De heer J.H.J. (Jarico) Vos
De heer J.G.N. (Jorik) Kuipers
Mevrouw R. (Rianne) van Houten
De heer E. (Eddie) Förster

19 september 2012 – 10 november 2012
Landelijk Voorzitter a.i.:
Algemeen Secretaris:
Landelijk Penningmeester:
AB Politiek & Internationaal:
AB Voorlichting:
AB Organisatie & Marketing & Campagnes:
AB Opleiding & Training:

De heer N.G. (Nicky) Derks
Mevrouw F. (Floor) Ockers
De heer M.F. (Marlon) Buijs
De heer J.H.J. (Jarico) Vos
De heer J.G.N. (Jorik) Kuipers
De heer E. (Eddie) Förster 5
Mevrouw R. (Rianne) van Houten

10 november 2012 – 31 december 2012
Landelijk Voorzitter:
Algemeen Secretaris:
Landelijk Penningmeester:
Vicevoorzitter Politiek:
AB Voorlichting:
AB Internationaal:
AB Opleiding & Training:
AB Organisatie:
AB Marketing & Campagnes:

De heer J.H.J. (Jarico) Vos
De heer C.J.J. (Christiaan) Kwint
De heer R.M. (Remco) Vlaming
Mevrouw F. (Floor) Ockers
De heer Y. (Yair) da Costa
De heer M. (Marijn) de Pagter
De heer T. (Tom) Leijte
De heer M. (Mark) Rook
De heer T.L. (Thomas) Kooi

Adviseurs Hoofdbestuur
In 2012 werd het Hoofdbestuur geadviseerd door de volgende personen.
1 januari 2012 – 10 november 2012
Namens het Hoofdbestuur van de VVD
Hoofdredacteur Driemaster

De heer C. (Christophe) van der Maat
De heer T.W. (Thijs) Roest

10 november 2012 – 31 december 2012
Namens het Hoofdbestuur van de VVD
Hoofdredacteur Driemaster

De heer C. (Christophe) van der Maat
De heer D. (Dennis) van den Oever
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2.2 Hoofdredacteur Driemaster
Van 1 januari 2012 tot en met 10 november 2012 was de heer T.W. (Thijs) Roest Hoofdredacteur van
het verenigingsblad Driemaster, op 10 november is hij opgevolgd door de heer D. (Dennis) van den
Oever.
2.3 Afdelingen
Actieve afdelingen
De navolgende afdelingen zijn in 2012 actief geweest:
Amsterdam e.o., Baronie van Breda, Delft e.o., Den Haag e.o., Eindhoven, Flevoland, Friesland,
Groningen, Haarlemmermeer, Hart van Brabant, Helmond Peelland, ’s-Hertogenbosch, Leiden e.o.,
Maastricht e.o., Midden- Limburg, Rijk van Nijmegen c.a., Rijnmond, Twente, Top van Holland,
Utrecht e.o., Venlo e.o., Zoetermeer e.o. en Westelijke Mijnstreek.
Opgerichte afdelingen
In 2012 is de afdeling Westelijke Mijnstreek opgericht. Daarnaast is er de goedkeuring voor de
oprichtingsvergadering van Zwolle e.o. gegeven.
Slapende afdelingen
In 2012 zijn de afdelingen Westelijke Mijnstreek en Helmond Peelland slapend verklaard.
2.4 Kascommissie
Kascommissie
1 januari 2012 – 22 april 2012
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
22 april 2012 – 31 december 2012
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
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2.5 Leden
Ledenaantal 01-01-2012:

2280

Ledenaantal 31-12-2012:

2687

Subsidiabele betalende leden 01-01-2012:

1619

Actief kader (schatting):

300

2.6 Eervolle vermeldingen
De volgende leden van club ’49 hebben in 2012 € 75,00 of meer gedoneerd aan de JOVD en
verdienen daarom deze eervolle vermelding:
Donateur
Dhr. K.P. (Krijn) Lock
Dhr. F. (Ferry) van den Broek
Dhr. M.F. (Marlon) Buijs
Dhr. J.J. (Jelmer) Hiemstra
Dhr. M.M. (Michiel) Janssen

Bedrag:
€ 75,00
€ 75,00
€ 75,00
€ 75,00
€ 100,00
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3. Resultatenrekening
3.1. Resultatenrekening
Posten

Realisatie 2012

Begroting 2012

Realisatie 2011

1 Subsidie BZK

€ 154.763,46

€ 171.750,00

€ 189.449,66

1.1 n.a.v. ledenaantal

€

€

55.500,00

€ 57.009,66

1.2 n.a.v. zetelaantal VVD

€ 106.086,16

€ 116.250,00

€ 132.440,00

2 Contributie

€

60.850,00

€

41.400,00

€ 54.187,66

2.1 contributie landelijk

€

27.022,50

€

18.900,00

€ 24.478,80

2.2 contributie afdelingen

€

33.827,50

€

22.500,00

€ 29.708,86

3 Vrijval reservering

€

3.732,00

€

-

€

4 Donaties

€

499,01

€

2.000,00

€

5 SOeP

€

15.000,00

€

15.000,00

6 Rente

€

3.024,99

€

2.000,00

€

7 Overige Baten

€

472,54

€

-

€

Totaal

€ 238.342,00

€ 232.150,00

€ 262.026,25

8 Administratieve kosten

€

70.879,82

€

72.500,00

€ 69.951,25

8.1 Personeel

€

6.216,29

€

8.000,00

8.2. Huisvesting

€

36.044,25

€

37.500,00

€ 33.598,09

8.3 Secretariaat

€

15.917,66

€

13.000,00

€ 16.263,53

8.4 Financiële kosten

€

7.967,47

€

7.000,00

€

9.705,96

8.5 Afschrijvingen

€

3.739,98

€

5.500,00

€

4.524,28

8.6 Verenigingskosten

€

994,17

€

1.500,00

€

1.019,46

9 Hoofdbestuur

€

12.988,80

€

12.000,00

10 Vergaderingen

€

5.132,50

€

3.000,00

€

4.912,76

11 Reserveringen

€

2.000,00

€

17.850,00

€

2.000,00

Totaal

€

91.001,12

€ 105.350,00

€ 89.234,34

12 Nieuwsvoorziening

€

18.556,34

€

18.500,00

€ 17.724,29

12.1 Driemaster

€

17.535,01

€

16.500,00

€ 15.009,22

12.2 Internet

€

1.021,33

€

2.000,00

€

2.715,07

13 Politiek

€

5.730,43

€

9.250,00

€

7.218,52

13.1 Politiek Commissariaat

€

1.036,47

€

4.251,00

€

3.721,06

13.2 Politiek weekend

€

3.573,66

€

4.000,00

€

1.563,50

13.3 Overig

€

1.120,30

€

1.000,00

€

1.933,96

14 Internationaal

€

13.278,90

€

9.950,00

€

4.967,76

14.1 Contributies

€

1.943,00

€

1.700,00

€

1.656,70

14.2 Secretariaatskosten

€

721,93

€

500,00

€

70,00

14.3 Regio Seminar

€

14.4 Reiskosten IS

€

14.5 BeNeLiberales

€

Opbrengsten
48.677,30

122,50

€ 15.000,00
3.266,43
-

Kosten - Niet-beleidsgebonden
€

4.839,93

€ 12.370,33

Kosten - beleidsgebonden

2.506,23
-

€

-

€

-

€

1.500,00

€

1.253,08

€

250,00

€

250,00
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14.6 Summer School

€

2.770,32

€

2.500,00

€

-

14.7 Internationale reizen

€

5.337,42

€

3.500,00

€

1.737,98

15 Opleiding en Training

€

8.216,83

€

9.000,00

€

3.014,54

15.1 Cursusleidersweekend

€

2.581,63

€

2.500,00

€

1.420,17

15.2 Herfstuniversiteit

€

2.941,93

€

2.000,00

€

1.423,83

15.3 JOVD Academy

€

2.693,27

€

4.500,00

€

15.4 Seminars

€

-

€

-

€

140,46-

15.5 Debatwedstrijd

€

-

€

-

€

300,00

15.6 Updaten cursussen

€

-

€

-

€

-

15.7 Herdruk Cursushandboek

€

-

€

-

€

-

16 Organisatie

€

36.886,22

€

32.000,00

€ 33.788,92

16.1 Voorjaarscongres

€

13.378,89

€

12.000,00

€

16.2 Najaarscongres

€

16.451,26

€

14.000,00

€ 17.427,62

16.3 Introweekenden

€

5.471,20

€

4.500,00

€

5.097,62

16.4 Kaderdagen

€

1.029,80

€

500,00

€

321,21

16.5 Liberale Jongerendag

€

555,07

€

1.000,00

€

1.019,40

17 Marketing en Campagnes

€

24.020,88

€

10.000,00

€

5.100,56

17.1 Augustus Offensief

€

3.727,30

€

3.000,00

€

1.922,23

17.2 Promotiemateriaal

€

15.175,10

€

3.000,00

€

1.191,15

17.3 Campagnes

€

5.118,48

€

4.000,00

€

1.987,18

17.4 Campagnes verkiezingen

€

-

€

-

€

17.5 Overig

€

-

€

-

€

18. Declaraties afdelingen

€

8.400,22

€

8.000,00

€

19. Contributie afdelingen

€

33.827,50

€

22.500,00

20. Overige kosten

€

1.791,11

€

2.600,00

€

213,77

20.1 Archiefkosten

€

1.324,47

€

600,00

€

213,77

20.2 Alumni- en Donateursbeleid

€

466,64

€

2.000,00

€

21 Onvoorzien

€

1.145,68

€

5.000,00

€

Totaal

€ 151.854,11

€ 126.800,00

€ 108.790,35

Totale kosten

€ 242.855,23

€ 232.150,00

€ 198.024,69

Bruto resultaat

€

-4.513,23

€

-

€ 64.001,56

Baten

€

542,39

€

-

€

1.025,00

Lasten

€

6.356,17

€

-

€

9.693,44

Netto resultaat

€

-10.327,01

€

-

€ 55.333,12

-

9.923,47

7.006,36

€ 29.708,86

46,77

Bijzondere
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3.2 Toelichting op de resultatenrekening

1. Subsidie BZK
Dit is het voorschot van de bijdrage van BZK over 2012 en de resterende bijdrage van BZK
over 2011. Belangrijk is om aan te merken dat op 5 juni 2012 de Eerste Kamer een wijziging
van de Wet Subsidiëring Politieke Partijen heeft aangenomen, met het oog op de verlaging
van subsidies. De verlaging heeft betrekking op de jaren 2010 tot en met 2015. In 2012 is
derhalve met terugwerkende kracht tot en met 2012 een korting toegepast op de subsidie.
De Financial Controller van de VVD heeft aangegeven dat zij waarschijnlijk in beroep zullen
gaan tegen deze wijziging. Over 2010 is € 7.180,- korting berekend en over 2011 is € 10.206,korting berekend. Deze last verklaart grotendeels het verlies over 2012.
2. Contributie
De contributie met betrekking tot het verenigingsjaar 2012. Wegens het stijgende
ledenaantal zijn de contributies hoger uitgevallen.
3. Vrijval voorzieningen
Er is in 2012 een verkiezingsreserve vrijgevallen voor het promotiebudget.
4. Donaties
Door de oprichting van Club ’49 zijn er dit jaar meer donaties binnengekomen dan
voorgaande jaren. Het gewenste resultaat is echter nog niet bereikt. Door complicaties met
het incassocontract zullen deze echter pas in de loop van het jaar 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
De genoemde bedragen zijn rentebedragen ontvangen op de diverse lopende rekeningen
gedurende het jaar 2012. Dit is door de hoge saldi op de rekeningen meer dan begroot.
7. Overige Baten
Dit zijn o.a. baten wegens het opheffen van een stichting waar wij deel van uit maakten en
waarvoor wij dus een liquidatiesaldo voor kregen. Ook bevat dit enkele aflossingen van oude
schulden.
8. Administratieve lasten
8.1. Personeelskosten.
De personeelskosten zijn in 2012 lager uitgevallen aangezien wij nog steeds met Payrolljobs
werken en de kosten hiervan lager zijn dan van een uitzendbureau. Ook is de medewerker dit

Pagina | 9

jaar minder ingezet door de Algemeen secretaris en met name minder door de Landelijk
Penningmeester.
8.2. Huisvesting
De post huisvesting is binnen de begroting 2012 gebleven. Vooral de huur is debet aan de
hoogte van dit bedrag. Ook zijn er nog verbouwingskosten doorgevoerd in 2012.
8.3. Secretariaatskosten
Deze post bestaat uit portokosten, kopieerkosten, kantoorartikelen, telefoonkosten,
kantinekosten, het onderhouden van de software en overige kosten. De kosten van de
kopieermachine en kantoorartikelen zijn vooral de oorzaak voor het hoog uitvallen van deze
post. Deze bedragen samen al ongeveer 9000 Euro. Deze kosten zijn echter wel essentieel
voor het voeren van Secretariële en Financiële administratie. In 2011 was deze post wegens
dezelfde redenen overschreden. Wellicht dat hier in de toekomst in de begroting rekening
mee kan worden gehouden.
8.4. Financiële kosten
De financiële kosten zijn in 2012 voornamelijk sterk gestegen omdat ook al een gedeelte van
de extra werkzaamheden van de Accountant voor de controle van de financiën in 2012
hierop zijn geboekt.
8.5. Afschrijvingen
De afschrijvingen zijn bij het afsluiten van het boekjaar verwerkt. Hierin zijn in 2012
afschrijvingen van computers en de JOVD website verwerkt.
8.6. Verenigingskosten
De verenigingskosten bestaan uit verzekeringen en de kosten voor de Kamer van
Koophandel, deze kosten zijn binnen de begroting gebleven.
9. Hoofdbestuur
De kosten van het Hoofdbestuur (o.a. reiskosten, telefoonkosten en representatiekosten)
hebben de begroting in 2012 lichtelijk overschreden. Gezien het financieel regelement mag
dit niet gebeuren en dit is ook nooit de bedoeling geweest. Vanaf het nieuwe hoofdbestuur
zijn er alleen nog reiskosten gemaakt welke echt essentieel waren voor het uitoefenen van
de functie en het draaiend houden van de vereniging. Deze kosten moesten dan ook betaald
worden om de vereniging draaiende te houden. Enkele van de huidige bestuurders hebben
geen ‘vrijreisrecht’ meer waardoor zij nu structureel kosten maken. Om de kosten te
beperken hebben twee hoofdbestuurders een Dalvrij abonnement bij de NS gekregen om de
kosten van het reizen drastisch te verminderen.
10. Vergaderingen
Aan reiskosten voor afdelingsbesturen en het hoofdbestuur, het huren van zalen en het
maken van stukkenbundels is voor een JAV en de VAV een bedrag van €5.132,50 nodig
geweest. Dit is voornamelijk veroorzaak doordat we tijdens het najaarscongres voor de
voortzetting van de VAV genoodzaakt waren zaterdagochtend een extra zaal te regelen. Ook
de kosten voor de plenaire zaal voor de voorzetting van de VAV zijn erg tegengevallen.
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11. Reserveringen
Voor het lustrum wordt per jaar € 2.000,- gereserveerd. Door het geleden verlies is er
besloten om dit jaar niet meer te reserveren.
12. Nieuwsvoorziening
12.1. Driemaster
Er is over 2012 ruim €17.000,- uitgegeven ten behoeven van de Driemaster. Door de
toenemende oplage door het groeiende ledenaantal zijn de kosten van de Driemaster enorm
toegenomen.
12.2. Internet
De kosten voor internet zijn in 2012 ruim binnen de begroting gebleven. 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 2012. Deze
kosten bestaan voornamelijk uit reiskosten en symposia.
13.2. Politiek Weekend
Het Politiek Weekend is iets lager uitgevallen dan begroot en daarmee een succes te nomen
op zowel organisatorisch als financieel vlak.
13.3. Overig
Deze kosten bestaan voornamelijk uit abonnementen en een bijdrage voor Nieuwspoort
(lidmaatschap).
14. Internationaal
14.1. Contributies
De kosten van de contributies voor IFLRY en LYMEC zijn in 2012 iets gestegen. Dit heeft te
maken met ons stijgende ledenaantal.
14.2. Secretariaatskosten
Dit zijn de kosten die gemaakt worden door het Internationaal Secretariaat. Deze bestaan uit
reiskosten, vergaderkosten en een bedankborrel.
14.3. Regio Seminar
N.v.t.
14.4. Reiskosten IS
Dit zijn de reiskosten die door de IS worden gemaakt voor het bezoek van congressen van
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Lymec en IFLRY en de deelname aan de reizen van de JOVD. Deze post is in 2012
overschreden door hogere reiskosten naar verre LYMEC- en IFLRYcogressen.
14.5. BeNeLiberales
Doordat de JOVD hier niet meer aan mee doet zijn er geen kosten gemaakt op deze post.
14.6. 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 redelijk in overeenstemming
met de begroting.
14.7. Internationale reizen
Deze post heeft betrekking op de internationale reizen die in 2012 door de JOVD zijn
georganiseerd. Gezien de kosten die gepaard gaan met internationale reizen en mede gezien
onze groeiende begroting heeft het HB besloten dat deze post overschreden kon worden.
15. Opleiding en Training
15.1. Cursusleidersweekend
Het CVC heeft betrekking op het opleiden van nieuwe cursusleiders. De kosten zijn conform
de begroting.
15.2. Herfstuniversiteit
De begrootte kosten van de herfstuniversiteit zijn iets overschreden. Hiertoe is besloten
omdat er voor de post JOVD Acadamy nog redelijk wat over was.
15.3. JOVD Academy
Dit is een verzamelpost voor allerlei zaken zoals Masterclasses, Topkadertrainingen, kosten
voor cursusleiders en de filosofische activiteit. Het blijkt dat er minder geld is besteed dan
begroot ondanks dat het AB alles heeft ingezet om de activiteiten tot een succes te maken.
15.4. Seminars
N.v.t.
15.5. Debatwedstrijd
N.v.t.
15.6. Updaten cursussen
N.v.t
15.7. Herdruk cursushandboek
N.v.t.
16. Organisatie
16.1. Voorjaarscongres
De kosten van het VOCO 2012 zijn hoger dan begroot, dit was gezien de hoge liquiditeit
mogelijk. Het HB is van mening dat congressen voor iedereen toegankelijk dienen te zijn.
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16.2. Najaarscongres
De kosten van het NACO hebben ruim de begroting overschreden. Dit komt voor het grootste
deel door alle extra deelnemers. Oorspronkelijk was er rekening gehouden met 225
deelnemers. Er hebben echter meer dan 300 mensen kunnen participeren aan het
najaarscongres. Ook waren er een hoop extra kosten op de locatie zoals beveiliging en EHBO.
16.3. Introweekenden
De Introweekend 1 is binnen de begroting gebleven en Introweekend 2 heeft de begroting
iets overschreden. Door fouten in het systeem die de accountant niet kon herstellen zijn
enkele deelnemersbijdragen weggevallen waardoor het bedrag nog iets hoger is uitgevallen.
15.7. Kaderdagen
De kaderdagen hebben de begroting overschreden. Het Hoofdbestuur vindt dat deze dagen
voor iedereen toegankelijk moeten zijn. Daarom is het op kaderdag 1 geen
deelnemersbijdrage gevraagd.
15.7. Liberale Jongerendag
Dat zijn de kosten voor het project ‘Find your Freedom’.Deze post valt ruim binnen de
begroting door een extra projectsubsidie van het SOeP.
17. Marketing en Campagnes
Gezien het feit dat kosten op deze begrotingspost niet altijd gemakkelijk toe te wijzen zijn aan
sub-post zijn sommige posten overschreden en sommige posten onder de begroting gebleven.
Verder is er een verkiezingsreserve vrijgevallen van €3732,00 welke ten bate komt van de
post Marketing en Campagnes.
17.1. Augustus Offensief
Dit zijn de kosten die gemaakt worden ten behoeve van het Augustus Offensief. Deze post
bestaan uit een hoop verschillende soorten kosten. Het bestaat o.a. reiskosten van het
promoteam, campagnemateriaal en kosten voor gadgets en promotieartikelen.
17.2. Promotiemateriaal
Dit bedrag is wat er in 2012 netto aan promotieartikelen wordt besteed. In overleg met de
Kascommissie is er besloten om promotiemateriaal in de toekomst niet meer op de balans
weer te geven. De grote in- en uitstroom van promotiemateriaal vergroten de werkdruk van
de Landelijk Penningmeester enorm en zorgen voor een hoop extra administratief werk. Ook
klopten de cijfers van promotiemateriaal op de balans niet. Daarom is er in overleg met de
accountant besloten om al het promotiemateriaal dat nog op de balans stond af te boeken
en als kosten te nemen. Dit gaat om een bedrag van ruim € 9000.- welke bovenop de kosten
van het promotiemateriaal van 2012 komen.
17.3. Campagnes
Dit zijn zowel reguliere campagnes, campagnes die samenvloeien met promotieacties, als
campagnes ten behoeve van de Tweede Kamerverkiezingen.
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17.4. Campagnes Verkiezingen
N.v.t.
17.5. Overig
N.v.t.
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 een
inhaalslag gemaakt door de afdelingen en is de begroting uiteindelijk overschreden.
19. Contributie afdelingen
Dit bedrag is de contributieafdracht naar de afdelingen conform de landelijke richtlijnen.
20. Overige Kosten
21.1. Archief beheer
Dit heeft slechts betrekking op de kosten van de notaris voor het wijzigen van de statuten.
21.2. Alumnibeleid
Dit gaat om kosten die gemaakt worden voor het donateursnetwerk Club ’49. Deze bestaan
in 2012 vooral uit briefpapier en enveloppen.
21. Onvoorzien
Hier is de schade op geboekt dat is veroorzaakt tijdens het Najaarscongres. Daarnaast zijn er
enkele correcties in de boekhouding doorgevoerd, deze hebben tot kosten geleid.
Bijzondere baten
Dit bedrag bestaat uit opbrengsten die betrekking hebben op voorgaand jaar.
Bijzondere lasten
Hierin vallen lasten die betrekking hebben op voorgaande jaren. Er zijn een groot aantal oude en
oninbare debiteuren in overleg met de accountant afgeboekt.
Resultaat
De vereniging heeft een resultaat behaald van € -10.327,01. Dit negatieve resultaat is hoofdzakelijk
veroorzaakt door de kortingen op de BZK-subsidie. Verder heeft het afboeken van promotiemateriaal
ook een belangrijke bijdrage geleverd. Echter, het draaien van een negatief resultaat hoeft niet perse
verkeerd te zijn. De JOVD maakt al jaren achter elkaar winst terwijl dit niet het doel moet zijn van
een vereniging. Gezien de liquiditeit van de vereniging kan de JOVD dit verlies dragen.
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4. Balans
4.1 Balans
Balans op 31-12-2011

31-12-2012

31-12-2011

31-12-2012

Activa

31-12-2011

Passiva

Vaste Activa

Eigen Vermogen

Materiele vaste activa

11

Eigen vermogen

€ 201.451,76

€ 201.451,76

1

Website

€

849,70

€

3.333,09

12

Pandreserve

€ 55.333,12

€

2

Computers

€

1.294,67

€

2.551,20

14

Reserveringen

€

€

13

Resultaat

€ -10.327,01

€ 55.333,12

8.000,00

9.732,00

Vlottende activa
Voorraden
3

Voorraad promotie

Kortlopende schulden
€

-

€

6.805,92

15

Crediteuren

€ 15.589,40

€ 60.224,33

16

Nog te betalen bedragen

€

€

3.500,00

-

Vorderingen
4

Debiteuren

€ 42.944,45

€ 50.025,64

5

Debiteuren HB

€

€

6.099,36

6

Debiteuren afdelingen

€

€

881,04

7

Nog te ontvangen bedragen

€ 20.335,65

€ 18.429,68

8

Vooruitbetaalde bedragen

€

€

3.351,49
-

4.027,40

4.046,15

Liquide middelen
9

Bank

€ 200.736,11

€ 234.569,13

10

Kas

€

€

Totaal

€ 273.547,27

7,80

-

€ 326.741,21

€ 273.547,27

€ 326.741,21
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4.2 Toelichting op de balansposten
Website (1)
Op de website wordt ieder jaar afgeschreven (zie H5 Activa).
Computers (2)
Ook de computers zijn in 2012 weer verder afgeschreven (zie H5 Activa).
Voorraad promotie (3)
De voorraad promotiemateriaal is in overleg met de kascommissie en de accountant afgeboekt
wegens de administratieve druk.
Debiteuren (4)
De debiteuren hebben per jaarsluit voornamelijk betrekking op Binnenlandse Zaken, dit gaat om
€26.000,-. Daarnaast zijn er nog enkele contributies uit 2012 die opnieuw geïnd moeten worden. Dit
is veroorzaakt door de problemen in Davilex, waardoor het niet meer duidelijk was wie nog opnieuw
geïncasseerd moest worden. De debiteuren zijn inmiddels duidelijk en zij zullen aangesproken
worden.
Debiteuren HB (5)
Dit zijn kosten voor HB’ers die de vereniging heeft voorgeschoten in 2012 m.b.t. de jaarlijkse
wisseling van het Hoofdbestuur.
Debiteuren afdelingen (6)
Er zijn geen afdelingen die nog debiteur zijn.
Nog te ontvangen bedragen (7)
Dit zijn voornamelijk de bijdrage van SOeP (€15.000,-) over 2012 en de rente over 2012, die per 3112 nog ontvangen moeten worden. De bijdrage van SOeP wordt elk jaar pas in april overgemaakt na
een evaluatieverslag over het afgelopen jaar.
Vooruitbetaalde bedragen (8)
Dit bedrag heeft per 31-12-2012 voornamelijk betrekking op huur en verzekeringskosten 2013.
Bank (9)
Het totale bedrag dat op de JOVD rekeningen staat is: €200.736,11.
Kas (10)
Het bedrag in de kas is: €7,80.
Eigen vermogen (11)
Het Eigen vermogen van de JOVD bedraagt € 201.452,76. De winst van het jaar 2011 is niet
overgegaan naar het eigen vermogen maar naar de Pandreserve.
Pandreserve (12)
Dit zijn de reserveringen voor een eventueel in de toekomst te kopen pand. In de Algemene
Ledenvergadering van November 2009 is besloten om hiervoor een bestemmingsreserve te vormen.
Dit is op advies van het verslag van de Pandcommissie gedaan.
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Overige bestemmingsreserves (13)
De overige bestemmingsreserves bestaat uit de lustrumreserve, die per jaar met €2.000,- wordt
verhoogd. Voor verkiezingen zal, na overleg met de kascommissie, niet meer gereserveerd worden.
Voor verdere toelichting zie Hoofdstuk 6 van het Financieel Jaarverslag.
Resultaat (14)
De vereniging heeft een resultaat gedraaid van €-10.327,01. Dit negatieve resultaat is vooral
veroorzaakt door kortingen op de subsidie van BZK en het afboeken van de voorraad
promotiemateriaal.
Crediteuren (15)
Dit zijn verschillende nog te betalen bedragen met betrekking tot 2011. Ten opzichte van 2011 zijn de
crediteuren fors gedaald, dit is met name te verklaren doordat eind 2011 een grote schuld aan NH
Hotels openstond in verband met het Najaarscongres.
Nog te betalen bedragen (16)
Dit betreft een gedeelte van de kosten van de controle van de accountant van financiën over het jaar
2012.
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5. Activa
Computers/Machines

Datum

Waarde

BW2012 1/1

Afschr. 2012

BW2012 31/12

Afs %

240

Aanschaf

Aanschaf

Desktop 2 stuks

2009

Toetsenbord 2 stuks

2009

€ 950,00

€

-

€

-

€

-

33%

€ 39,98

€

-

€

-

€

-

33%

Server 2009
Beeldscherm 2009

2009

€ 699,00

€

-

€

-

€

-

33%

2009

€ 310,00

€

-

€

-

€

-

33%

Flatscreen

2009

€ 353,90

€

-

€

-

€

-

33%

Computerapparatuur diversen

2011

€ 3.700,00

€

2.479,00

€

1.221,00

€

1.258,00

33%

Netwerkkabel PC

2011

€ 27,90

€

18,69

€

9,21

€

9,49

33%

Externe harde schijf

2011

€ 79,95

€

53,57

€

26,38

€

27,18

33%

€ 6160,73

€

2.551,26

€

1.256,59

€

BW2012 1/1

Totaal

1.294,67

Website

Datum

Waarde

230

Aanschaf

Aanschaf

Website Bandwerk

2010

€ 4.090,62

€

1.658,76

€

1.658,75

€

Bandwerk update website

2011

€ 2.499,00

€

1.674,33

€

824,64

€

849,69

€ 6589,62

€

3.333,09

€

2.483,39

€

849,69

BW2012 1/1

Totaal

Verbouwingen

Datum

Waarde

210

Aanschaf

Aanschaf

Verbouwing pand medio 2006

2006

€ 1.596,76

Waarde activa 31-12-2012

1-1-2012

31-12-2012

Verbouwingen

€

€

Computers

€ 2.551,26

€

Website

€ 3.333,09

€

849,69

Totaal

€ 5.884,35

€

2.144,36

Computerapparatuur diversen

€

1.258,00

Netwerkkabel PC

€

9,49

Externe harde schijf

€

27,18

Bandwerk update website

€ 849,69
€ 2.144,36

-

€

-

Afs %

-

20%-40%-40%-40%
33%

33%

€

-

€

-

33%

1.294,67

totaal afs.

€ 3.739,99

Voorstel afschrijvingen 2013
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6. Reserveringen
De reserveringen van de JOVD bestaan uit de volgende bestemmingsreserves:
Omschrijving
Reserve lustrum
Reserve verkiezingen

1-1-2012 Mutaties
€ 6.000,00
€ 2.000,00
€ 3.732,00
€ -3.732,00

€
€

Reserve nieuw pand

€

€

-

€ 55.333,12

31-12-2012
8.000,00
55.333,12
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7. Promotiematerialen
Ondanks dat de promotiematerialen niet meer op de balans staan zal er voortaan in het financieel
jaarverslag een lijst gepresenteerd worden van promotieartikelen die op het AS aanwezig zijn. Deze
lijst is vastgesteld in januari 2013 door het Algemeen bestuurslid Marketing en Campagnes.
Aanwezige promotiematerialen op het Algemeen Secretariaat*:
- 850 condooms
- 500 aanstekers
- 1300 pennen
- 1500 bierviltjes
- 1600 ballonnen
- 450 zonnebrillen
- 10 truien
- 20 Dassen
- Overige promotiematerialen**
*De aantallen van de aanwezig promotiematerialen zijn afgerond.
**Deze artikelen bestaan vooral uit losse voorwerpen of promotiematerialen waar er nog maar
enkelen van aanwezig zijn. Te denken valt aan posters, strandballen, spaarvarkens en boekjes.

Pagina | 20

8. 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.
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